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Co to są Jednostki Wiedzy? 
Jednostki Wiedzy to propozycja aktywnego przekazania wiedzy przeznaczona do wykorzystania zarówno 
w szkole jak i poza nią, np. w czasie szkoleń i warsztatów. Główna idea metody polega na przygotowaniu 
przez nauczyciela bądź uczniów Jednostek Wiedzy, czyli niewielkich „dawek” informacji dotyczących 
jakiegoś tematu. 

Uczniowie poznają daną jednostkę, a następnie dzielą się zdobytą wiedzą z innymi uczniami, co również 
pozwala im ją utrwalić. Po etapie dzielenia się wiedzą następuje właściwy element gry, który można 
przeprowadzić w wielu formach: np. teleturnieju, gry planszowej, mapa myśli i wielu innych, opisanych w 
niniejszej książeczce. 

 

Metoda przeznaczona jest dla osób w wieku od 10 roku życia. Minimalna liczba uczestników to 4. Liczba 
maksymalna to 36. 

 

Metoda pozwala na rozbudzanie wśród uczniów motywacji wewnętrznej, 
zaangażowania i sprawia, że nauka szkolna staje się świetną zabawą, a klasa 

staje się bardziej zgrana i zorganizowana. 

 

Do niniejszego materiału dołączamy 34 jednostki dotyczące wiedzy o Polsce. 

Metoda powstała z myślą o ułatwieniu pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, ale z 
powodzeniem może być wykorzystywana również do przekazywania wiedzy dotyczącej innych 
przedmiotów szkolnych, a nawet innej wiedzy (np. w czasie szkoleń), ponieważ opiera się na wzajemnym 
uczeniu się uczestników i procesach grupowych, które sprawiają, że nauka jest skuteczna, a jednocześnie 
przyjemna. 

 

 

Metody krótkie: 

1. Dzielenie się wiedzą 
2. Kim jestem? 
3. Znajdź osobę, która… 
4. Opisz wiedzę obrazkowo 
5. Dwie prawdy i nieprawda 
6. Mapa myśli 
7. Głuchy telefon 
8. Klasowa gra planszowa 
9. Teleturniej klasowy 
10. Pytanie filmowe 

 

Metody długie: 

1. Teleturniej z wieloma konkurencjami 
2. Szkolny wieloetapowy konkurs 
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Metody krótkie  

Metody trwające od kilkunastu minut do kilku godzin. 

 

1. Dzielenie się wiedzą 
Czas: ok. 45 min 

Ustawienie 
sali: 

osobne stoliki z krzesełkami, przy których gracze siadają czwórkami 

Potrzebne 
materiały: 

- kartki i długopisy 
- kartki na stoliki z napisem: EKSPERCI – UCZNIOWIE 

 

Czas Działanie 
Uwagi / 

Materiały 

5 minut 
 
 

1.1. Rozdanie Jednostek Wiedzy 
Jednostki Wiedzy można rozdać na dwa sposoby: 
1) Losowo 
2) Zgodnie z zainteresowaniami – karty z Jednostkami kładziemy na kilku stolikach na 
środku sali posegregowane grupami tematycznymi. Następnie uczniowie podchodzą i 
wybierają tematykę, która ich najbardziej interesuje. 
 

- Karty 

10 
minut 

1.2. Własna nauka 
Każdy uczeń w ciągu 10 minut zapoznaje się z materiałem zawartym w Jednostce. Może 
przy tym robić notatki oraz rysunki. Uczniowie mogą uczyć się wiedzy ze swoich 
jednostek również przerysowując ją w formie mapy myśli. 
 

 

20 
minut 

1.3. Dzielenie się wiedzą 
Dzielimy uczniów na 4 osobowe grupy. Każda grupa siada przy jednym stoliku, parami 
naprzeciwko siebie. Na stolikach stawiamy kartki informacyjne. Dwóch uczniów po 
jednej stronie każdego stolika to eksperci, a dwóch po drugiej stronie to uczniowie. 
 
Na znak prowadzącego eksperci zaczynają uczyć uczniów wiedzy zawartej w swojej 
Jednostce. Muszą przy tym użyć co najmniej jednego rysunku. Uczniowie natomiast 
muszą w trakcie nauki zadać co najmniej dwa pytania. Po pięciu minutach przy każdym 
stoliku uczniowie przesiadają się o jedno miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara i 
znowu uczniowie po stronie stolika dla ekspertów uczą a po drugiej stronie uczą się. 
Uczniowie przesiadają się w ten sposób jeszcze dwa razy. Także w ciągu całej tej części 
każdy z uczniów dwa razy jest uczniem i dwa razy ekspertem. 
 
Jeśli w klasie jest nieparzysta liczba uczniów to 3 osoby 
pracują razem (1 ekspert i 2 uczniów). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- kartki i 
długopisy 
na każdym 
stoliku 
 
- kartki 
informacyj
ne na 
stoliki: 
EKSPERCI – 
UCZNIOWI
E 

 



 

Centrum Dobrego Wychowania 

 
 

 

4 www.cdw.edu.pl 
 

2. Kim jestem? 
Czas: ok. 10-45 min (w zależności od liczby osób) 

Ustawienie 
sali: 

stoliki i krzesełka jak w sali szkolnej 

Potrzebne 
materiały: 

- Jednostki Wiedzy z informacjami o postaciach 

 

Czas Działanie 

10 
min 

1. Uczniów dzielmy na 4 losowe grupy. 

2. Każdy z uczniów otrzymuję Jednostkę Wiedzy z informacją o postaci i nie pokazuje innym kogo 
wylosował. 

3. Chętnego ucznia zapraszamy na środek i przedstawiamy go jako znakomitego gościa, ale nie podajemy 
o nim żadnych informacji. 

4. Pozostali uczniowie z innych grup zadają pytania zamknięte, na które można odpowiadać tylko „tak” 
lub „nie” (lub ewentualnie „nie wiem” – wtedy pomaga nauczyciel) i ich zadaniem jest odgadniecie kim 
jest ten gość. 

5. Grupa, która zgadnie otrzymuje punkt i na środek wychodzi kolejna osoba z innej grupy. 

 
 
 
3. Znajdź osobę, która… 

Czas: ok. 10 min 

Ustawienie 
sali: 

duży krąg z krzesełek 

Potrzebne 
materiały: 

- Jednostki Wiedzy z informacjami o postaciach 
- przygotowane na osobnych karteczkach informacje jednoznacznie określające osobę, np. 
wynalazca lampy naftowej 

 

Czas Działanie 

10 
min 

1. Uczniowie stoją w dużym kręgu. 

2. Każdy z uczniów otrzymuję Jednostkę Wiedzy z informacją o postaci. 

3. Następnie każdy z uczniów otrzymuje informacje jednoznacznie określającą postać, z poleceniem 
„znajdź osobę, która…”. 

4. Kiedy uczestnik znajdzie osobę ma dowiedzieć się o nich najważniejszych informacji oraz tego co jest 
wspólnego w ich postaciach. 

5. Następnie uczniowie siadają w kręgu i każdy przedstawia poznaną przez siebie postać, chwilę o niej 
opowiadając. 

 
 
 
 
 
 



 

Jednostki Wiedzy 
Wciągająca metoda przekazywania wiedzy 

 
 

 

www.cdw.edu.pl 5 
 

4. Opisz wiedzę obrazkowo 
Czas: ok. 20-40 min (w zależności od liczby osób) 

Ustawienie 
sali: 

stoliki i krzesełka jak w sali szkolnej 

Potrzebne 
materiały: 

- 

 

Czas Działanie 

10 
min 

1. Uczniów dzielmy na 4 losowe grupy. 

2. Każdy z uczniów otrzymuję Jednostkę Wiedzy. 

3. Każdy z graczy rysuje 3 obrazki dotyczące wiedzy ze swojej Karty (np. określonej postaci, wydarzenia, 
wynalazku, procesu, itp.). Nie można przy tym używać liter ani cyfr. 

4. Następnie z każdej drużyny trzy osoby zapraszane są na środek (po kolei). Każda z nich losuje kartkę z 
obrazkiem (jeśli wylosuje swoją, to losuje jeszcze raz). Jeśli zgadnie czego dotyczy rysunek (jakiej postaci, 
wydarzenia, wynalazku, procesu, itp.), to punkt zdobywa drużyna tej osoby, oraz drużyna osoby, która 
rysowała obrazki. 

5. Po każdym pytaniu osoba, która rysowała obrazki, wyjaśnia ich znaczenie. 

 
 
5. Dwie prawdy i nieprawda 

Czas: ok. 30 min 

Ustawienie 
sali: 

stoliki i krzesełka jak w sali szkolnej 

Potrzebne 
materiały: 

duże kartki, markery 

 

Czas Działanie 

20 
min 

1. Uczniów dzielmy na 4 losowe grupy. 

2. Każdy z uczniów otrzymuje Jednostkę Wiedzy. 

3. Każdy z graczy zapisuje 2 prawdziwe zdania ze swojej Jednostki oraz jedno nieprawdziwe wymyślone 
przez siebie. 

4. Pozostałe grupy mają za zadanie wskazać, która informacja jest nieprawdziwa, za co otrzymują 
punkty. 
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6. Mapa myśli 
Czas: ok. 20 min 

Ustawienie 
sali: 

krzesełka w dużym kręgu pod ścianami 

Potrzebne 
materiały: 

- 

 

Czas Działanie 

20 
min 

1. Uczniowie stoją w dużym kręgu. 

2. Jedną z kart Jednostek Wiedzy kładziemy na środku sali (najlepiej wolną, której nikt nie używał). 

3. Prosimy uczniów, żeby kiedy komuś jego Jednostka Wiedzy kojarzy się z leżącą na środku podchodził 
na środek i położył ją obok oraz wyjaśnił wszystkim dlaczego mu się z tym kojarzy. 

4. Kolejne osoby robią to samo. Można dokładać karty do wszystkich leżących na środku. 

5. Powstaje w ten sposób mama myśli, którą można następnie sfotografować lub przepisać. 

6. Do takiej mapy można również dodawać swoje myśli i uwagi na dodatkowych kartkach. 

 

 
 
7. Głuchy telefon 

Czas: ok. 15 min 

Ustawienie 
sali: 

krzesełka w kilku grupach obok siebie 

Potrzebne 
materiały: 

- 

 

Czas Działanie 

15 
min 

1. Klasę dzielimy na zespoły kilkuosobowe. 
2. Dla każdego zespołu wybieramy jedną jednostkę. 
3. Zespół siada na krzesełkach obok siebie i począwszy od pierwszej osoby przekazują sobie informacje 
z Jednostki – podobnie jak w zabawie głuchy telefon. 
4. Ostatnia osoba opowiada na głos co usłyszała i porównujemy to z informacjami zawartymi na 
Jednostce Wiedzy. 
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8. Klasowa gra planszowa 
Czas: ok. 45 min 

Ustawienie 
sali: 

krzesełka w dużym kręgu pod ścianami 

Potrzebne 
materiały: 

kartki A4 i markery, pionki (mogą być np. butelki) i kostka do gry 

 

Czas Działanie Uwagi 

30 
minut 

1. Grę planszową najlepiej przeprowadzić po etapie dzielenia się wiedzą. 
2. Klasę dzielimy na 4 zespoły, tak, żeby w każdym zespole była jedna osoba ze stolika. 
3. Przesuwamy stoliki pod ściany, tak, żeby na środku sali było wolne miejsce. 
Układamy tam Jednostki Wiedzy rewersami do góry w zamknięty łańcuch (tor). 

 
 
4. Opcjonalnie można dodać do toru gry karty z dodatkowymi zdarzeniami, np.: 
- rzucacie kostką jeszcze raz 
- stoicie kolejkę 
- na następne pytanie musicie odpowiedzieć bez użycia słów (np. rysunkami) 
- na następne pytanie odpowiada tylko jedna osoba z zespołu 
 
5. Pionki drużyn ustawiamy na jednej wybranej karcie. Drużyny rzucają po kolei kostką 
i przesuwają swój pionek o określoną liczbę pól do przodu. Jeśli ich pionek zatrzyma 
się na karcie kogoś z ich zespołu – rzucają jeszcze raz, jeśli natomiast zatrzyma się na 
karcie innego zespołu zespół ten bierze tą kartę (tak, żeby zespół odpowiadający nie 
widział treści). Zespół odpowiadający wybiera trudność pytania: za 1, za 2 lub za 3 
punkty i odpowiada. Jeśli odpowie dobrze to otrzymuje określoną liczbę punktów i gra 
toczy się dalej, a jeśli nie – to stoi w następnej kolejce. 
 
6. Jeśli z danej Jednostki Wiedzy zadano już wszystkie pytania wtedy – kartę tę 
zabieramy z toru i pionki przeskakują nad pustym polem. 
 
7. Grę wygrywa zespół, który w momencie zniknięcia wszystkich Jednostek z planszy 
zbierze najwięcej punktów. 
 

- opcjonalnie 
kartki A4 i 
markery 
- pionki i 
kostka do gry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jako punkty 
można 
rozdawać np. 
cukierki lub 
wcześniej 
przygotowane 
karteczki 
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9. Teleturniej klasowy 
Czas: ok. 45 min 

Ustawienie 
sali: 

jak na rysunku poniżej 

Potrzebne 
materiały: 

tablica do zapisywania wyników 

 

Czas Działanie 

45 
minut 

1. Klasowy teleturniej najlepiej przeprowadzić po etapie dzielenia się wiedzą. 
2. Klasę dzielimy na 4 zespoły, tak, żeby w każdym zespole była jedna osoba ze stolika. 
3. Uczniowie w grupach przygotowują po 3 dodatkowe pytania do swoich kart – każde na innym 
poziome trudności, ale w teleturnieju można korzystać również z przygotowanych pytań. 
4. Następnie każda z grup po kolei prowadzi teleturniej. Wtedy ta grupa wychodzi na środek i zadaje 
pytania - ze swoich kart i wymyślone przez siebie - pozostałym grupom (2 lub 3 osoby z zespołu 
prowadzącego mogą tworzyć jury, które będzie oceniało odpowiedzi innych zespołów). 

 
5. Liczymy punkty i wygrywa zespół, który zbierze najwięcej punktów za dobre odpowiedzi. 
 

 
 
10. Pytanie filmowe 

Czas: ok. 2 godz. 

Ustawienie 
sali: 

najlepiej kilka oddzielnych sal 

Potrzebne 
materiały: 

kamera lub aparat z możliwością przygotowania filmików, sprzęt do prezentacji filmików 

 

Czas Działanie 

20 
min 

1. Uczniów dzielmy na 4 losowe grupy. 

2. Każdy z uczniów otrzymuje jedną Jednostkę Wiedzy. 

3. Uczestnicy kręcą krótki filmik dotyczący Wiedzy z jednej wybranej Jednostki. Filmik może być w formie 
inscenizacji, wywiadu, reklamy, itp. 

4. Grupa kręcąca filmik przygotowuje również kilka pytań dotyczących wiedzy przekazywanej w filmiku. 

4. Następnie filmiki są prezentowane całej klasie i pozostałe grupy odpowiadają na pytania. 
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Metody długie 
Z krótkich metod zastosowania gry opisanych po wyżej można ułożyć ciekawy program kilkugodzinnych warsztatów 
edukacyjnych. Oczywiście metody można dobierać sobie według uznania i czasu jakim dysponujemy. 
 

1. Teleturniej z wieloma konkurencjami 

Czas Działanie 

20 
minut 

1. Rozpoczęcie programu, podział na grupy 

20 min 2. Zabawa „Znajdź osobę, która…” 
 

45 
minut 

3. Dzielenie się wiedzą 

120 
minut 

4. Przygotowanie teleturnieju klasowego w grupach 
- przygotowanie pytań dotyczących postaci 
- przygotowanie pytań do konkurencji „Dwie prawdy i nieprawda” 
- przygotowanie pytań filmowych 
- przygotowanie obrazków o swoich postaciach 
 

90 min 5. Teleturniej klasowy z wybranymi konkurencjami prowadzonymi przez poszczególne grupy: 
- konkurencja „Kim jestem?” 
- pytania dotyczące wiedzy 
- konkurencja „Dwie prawdy i nieprawda” 
- konkurencja „Opisz wiedzę obrazkowo” 
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2. Szkolny wieloetapowy konkurs 

Czas Działanie 

 
 
 

Metoda może być wykorzystana jako materiał do zorganizowania wieloetapowego konkursu wiedzy w 
szkole. 

I 
etap 
 
 

I etap konkursu odbywa się w poszczególnych klasach i składa się z dwóch wersji krótkich tj. „Dzielenia 
się wiedzą” oraz „Klasowego Teleturnieju” (patrz: Opis wyżej). Zespoły dostają punkty w zależności od 
miejsca które zajęli (Przykładowo: I miejsce- 3 punkty, II miejsce - 2 punkty, III miejsce - 1 punkt). 

II 
etap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etap II bada kreatywność młodzieży w opracowywaniu poszczególnych treści. Pierwszy etap polega na 
opracowaniu przez poszczególne grupy jak najciekawszej prezentacji (lekcji) dotyczących posiadanych 
kart. Prezentacje (lekcje) oceniane będą przez klasy pod względem następujących kryteriów: „Treść 
merytoryczna”, „Atrakcyjność przekazu”, „Poziom i jakość przygotowania prowadzących” na skali 1-10..  
 
Przykładowa karta oceny prezentacji (ocenia Grupa II) 

 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV 

Treść 
merytoryczna 

9 X 9 10 

Atrakcyjność 
przekazu 

7 X 6 5 

Poziom i jakość 
przygotowania 
prowadzących 

4 X 4 2 

SUMA: 20 X 19 17 

 
Pierwsze miejsce otrzymuje drużyna, która otrzyma od innych drużyn najwięcej punktów. 

III 
etap 
 

Etap trzeci jest bezpośrednio związany z etapem II. Tym razem zadaniem uczestników jest przygotowanie 
pomysłu i przeprowadzenie konkurencji związanej z prezentowaną wcześnie wiedzą np. kalambury, koło 
fortuny, milionerzy. Całość przygotowanych konkurencji tworzy teleturniej. Grupy ponownie są oceniane 
pod względem jakości przygotowania. Kryteria oceny: „Atrakcyjność konkurencji (np. rekwizyty, sposoby 
przydzielania punktów, itp.), „Jasność przedstawionych zasad”. Poszczególne drużyny dostają punkty 
zarówno za przygotowanie konkurencji, a także zgodnie ze zdobytymi w poszczególnych konkurencjach 
punktach.  
 

IV i V 
etap 

Kolejne etapy to powtórka etapów II i III, odbywająca się już na forum szkoły (przechodzą d niej 1 lub 2 
zwycięskie zespoły z każdej klasy. Na koniec V etapu ogłaszany jest zwycięzca. 
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Jak przygotować Jednostkę Wiedzy? 

 
Możemy przygotować własne Jednostki Wiedzy i wykorzystywać je w trakcie zajęć. Można też poprosić 
uczniów o przygotowanie Jednostek na przykład w ramach pracy domowej lub w czasie lekcji. 
 
 
Zasady przygotowywania Jednostek Wiedzy: 
  
1. Pamiętamy o zachowaniu praw autorskich, tekstów i 
grafiki używamy tylko z otwartych źródeł i z podaniem 
źródła. Cytując Wikipedię i inne źródła internetowe 
należy upewnić się, czy informacje są prawdziwe. 
 
2. Należy unikać przepisywania suchych tekstów 
podręcznikowych. Przekaz musi być treściwy, ale w 
miarę ciekawy. 

 
3. W każdej Jednostce umieszczamy: 
- tytuł 
- numer 
- wprowadzenie oddające najważniejszą treść 
- obraz 
- treść główna (tu już nie musi być obrazu, ale może 
być) 
- ważne pojęcia 
- ciekawostka 
- 3 pytania o różnym stopniu trudności – odpowiedź 
musi być w Jednostce 

Za 1 punkt: łatwe – odpowiedź to np. data lub osoba 
Za 2 punkty: o średnim stopniu trudności – odpowiedź to jedno zdanie lub kilka informacji 
Za 3 punkty: trudne – odpowiedź złożona, np. pytanie o przyczyny, skutki, opis czegoś 

 
4. Każda Jednostka powinna być zamknięta całością wiedzy logicznie powiązanej ze sobą. Należy unikać 
wymieniania faktów jak w encyklopedii. Jednostka wiedzy to nie wpis encyklopedyczny. 
 
5. Najlepiej przygotowywać Jednostki Wiedzy w kolorze, bo wtedy łatwiej i przyjemniej się zapamiętuje. 
Można np. korzystać z wycinków gazet, map, itp. 
 
6. Najlepiej wykorzystać całą przestrzeń kartki formatu A4: nie mniej, ale też nie więcej – tym sposobem 
możemy zmieścić dużo wiedzy, w syntetycznej formie i łatwej do późniejszego wykorzystania w czasie 
zajęć. 
 
8. Na rewersie Jednostki Wiedzy, na środku, w orientacji poziomej, piszemy dużymi literami jej tytuł. 
  



 

Centrum Dobrego Wychowania 
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W naszym sklepie internetowym polecamy ciekawą metodę Gier Komunikacyjnych 

z opisem różnych zastosowań do wykorzystania zarówno w szkole, jak i w czasie szkoleń: 

 

1 - 36 graczy 
 

Gracze wcielają się w role ekspertów do spraw nieruchomości, którzy 
mają za zadanie oszacować wartość nieistniejącego już pałacu. 
 
Gra Komunikacyjna Pałac Hrabiego może być również użyta w procesie 
nauczania matematyki, ponieważ żeby rozwiązać zadanie uczestnicy 
będą musieli wykorzystać wiedzę o prostych działaniach 
arytmetycznych, powierzchni figur i brył oraz twierdzeniu Pitagorasa. 

 

 

1 - 30 graczy 
 

Gracze wcielają się w role średniowiecznych inżynierów, których 
zadaniem jest zbudowanie fortyfikacji otaczającej miasto. 
 
Gra Komunikacyjna Średniowieczna Fortyfikacja może być również 
użyta w procesie nauczania matematyki, ponieważ żeby rozwiązać 
zadanie uczestnicy będą musieli wykorzystać wiedzę o prostych 
działaniach arytmetycznych, powierzchni figur oraz gęstości 
zaludnienia. 

 

 

1 - 11 graczy 
 

Gracze wcielają się w rolę archeologów pracujących w Egipcie, którzy 
właśnie odkryli resztki starożytnej piramidy i mają oszacować jej 
wysokość. 
 
Gra Komunikacyjna Starożytna Piramida to jedna z najtrudniejszych 
gier, choć składa się tylko z 11 zdań. Gra może być również użyta w 
procesie nauczania matematyki, fizyki i geografii, ponieważ żeby 
rozwiązać zadanie uczestnicy będą musieli wykorzystać wiedzę o 
prostych działaniach arytmetycznych, objętości brył, gęstości, 
wypieraniu cieczy oraz kącie padania promieni słonecznych. 
 

Gra dodawana jest jako bonus przy zakupie gry  
Pałac Hrabiego lub Średniowieczna Fortyfikacja. 

 

Materiał, który otrzymujesz kupując każdą Grę Komunikacyjną w naszym sklepie zawiera: 

- informacje o metodzie 

- instrukcja dla graczy 

- informacje dla graczy (36 informacji) 

- opisy zastosowania metody: 

                      1. Zadanie komunikacyjne dla grupy 

                      2. Ćwiczenie negocjacyjne 

                      3. Kooperacja zespołowa 

                      4. Gra handlowa 

                      5. Rozwijanie predyspozycji liderskich oraz omawianie ról grupowych 

                      6. Wciągająca łamigłówka 

                      7. Powtórka z matematyki 

- podpowiedzi dla grupy, kiedy rozwiązanie nie idzie 

- rozwiązanie (nie czytaj tej sekcji jeśli sam chcesz najpierw rozwiązać grę)  

http://cdw.fsd.lublin.pl/sklep/view/367-gra-komunikacyjna-palac-hrabiego
http://cdw.fsd.lublin.pl/sklep/view/369-gra-komunikacyjna-fortyfikacja
http://cdw.fsd.lublin.pl/sklep/view/370-zestaw-gier-komunikacyjnych
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Początki Państwa Polskiego 
01 

Wprowadzenie 

 

Za początek istnienia Państwa Polskiego uznaje się datę 
przyjęcia chrztu przez księcia plemienia Polan Mieszka I 
w roku 966.  
 
Poprzez przyjęcie chrztu w 966 r. oraz ślub z Dobrawą 
Przemyślidką w roku 965 Mieszko włączył swoje 
państwo w krąg zachodniej kultury chrześcijańskiej. 
 
 
 

 
Jan Matejko - Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 966  

(za: wikipeida.pl) 

Treść 

Około IX wieku ziemie polskie zamieszkane były przez różne 
wspólnoty plemienne, z których najsilniejsze zaczęły tworzyć 
organizmy państwowe. Do największego znaczenia doszły: 
państwo Wiślan, obejmujące tereny wokół Krakowa oraz państwo 
Polan, zajmujące terytoria wokół Gniezna – pierwszej stolicy 
Polski. 

Około roku 960 roku państwo Polan obejmowało już cały teren 
Wielkopolski. Pierwszym historycznym władcą Polan był książę 
Mieszko I, który w roku w 966 r. przyjął chrzest. Pod koniec jego 
panowania państwo obejmowało Wielkopolskę, Mazowsze, część 
Pomorza z Gdańskiem, Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę. 

Największy zasięg terytorialny rodzące się państwo Polskie 
osiągnęło za czasów Bolesława I Chrobrego. Chrobry zajął Milsko, 
Łużyce, Morawy, Słowację (a przejściowo także Czechy) oraz 
Grody Czerwieńskie. W roku 1000 odbyło się spotkanie cesarza 
niemieckiego Ottona III z Bolesławem w Gnieźnie, na którym 
Otton wyraził poparcie dla koronacji Bolesława na króla oraz 
ustanowiono w Polsce niezależną metropolię kościelną ze stolicą 
w Gnieźnie. Koronacja Bolesława potwierdzona została jednak dopiero w roku 1025, w którym też Bolesław zmarł. 

Za panowania Mieszka II syna Bolesława nastąpił upadek państwa pierwszych Piastów, utracone zostały niemal wszystkie 
terytoria przyłączone przez jego ojca. Panowanie Kazimierza Odnowiciela rozpoczęło okres odbudowy państwa, zwieńczony 
koronacją jego syna Bolesława II Śmiałego (Szczodrego) w roku 1076. Konflikt króla z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa 
(święty, patron Polski), doprowadził do jego wygnania i przejęcia władzy przez jego brata, Władysława Hermana. Po 
rywalizacji między jego synami Zbigniewem i Bolesławem, rządy objął Bolesław III zwany Krzywoustym, który po swej śmierci 
podzielił państwo między synów. Rok śmierci Bolesława III 1138 przyjmuje się za datę początku rozbicia dzielnicowego. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Piastowie – dynasta, do której należeli pierwsi władcy Polski, 
wywodziła się od legendarnej postaci Piasta Kołodzieja. 
Piastowie rządzili Polską do roku 1370, kiedy zmarł Kazimierz 
Wielki. 

 

Na polskim banknocie 10 zł znajduje się wizerunek 
Mieszka I, natomiast na banknocie 20 zł widnieje 
wizerunek Bolesława I Chrobrego. Na rewersach 
banknotów znajdują się obrazy monet używanych w 
czasach tych władców – srebrnych denarów. Na obu 
banknotach przedstawione są różne denary! 

Pytania 

1. W którym roku odbył się chrzest Mieszka I? 

2. Jakie terytoria przyłączył do Polski Bolesław Chrobry? 

3. Co to był zjazd gnieźnieński, który odbył się za panowania Bolesława Chrobrego i jakie były jego skutki? 
 

Polska w latach 992-1025 
(za: wikipeida.pl) 
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Polska Piastów 
02 

Wprowadzenie 

 

Dynastia Piastów jest pierwszą dynastią, z której 
wywodzili się polscy władcy. Fakt, że władcy pochodzą 
z jednej dynastii oznacza, że pochodzą z jednego rodu. 
Kolejni panujący po sobie władcy, książęta lub 
królowie, pochodzą z jednej rodziny. Najczęściej władza 
przechodziła z ojca na syna. 
 
Piastowie panowali od początków państwa (X w.) do 
1370 roku, kiedy to zmarł ostatni król z tej dynastii, 
czyli Kazimierz Wielki. 
 

Archikatedra gnieźnieńska  
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

Dynastia Piastów wzięła swój początek od Piasta Kołodzieja, którego postać przedstawia jeden z pierwszych kronikarzy 
zajmujących się opisem ziem polskich, a mianowicie Gall Anonim. Piast zamieszkiwał w Kruszwicy, która aktualnie znajduje się 
w województwie kujawsko-pomorskim, tak przynajmniej opisuje to Kronika wielkopolska, a za nią Jan Długosz. Legenda mówi 
o tym, że syn Piasta – Siemowit, został obdarzony szczególnym Bożym błogosławieństwem, co w oczach ludności stanowiło 
dowód, że powinien zostać władcą. Tak też się stało, bo po śmierci Popiela, poprzedniego władcy tych ziem, księciem został 
Siemowit. Okres panowania Siemowita nie jest dokładnie wyznaczony, ale przyjmuje się, że sprawował władzę nad Polanami 
w II połowie IX wieku. Kolejni władcy z tej dynastii, to syn Siemowita – Lestek, a potem syn Lestka – Siemomysł. To właśnie 
synem Siemomysła jest Mieszko I, który jest uważany za pierwszego historycznego władcę Polan i twórcę państwa polskiego. 

Mieszko I objął władzę około 960 roku. Ziemie, którymi władał znajdują się obecnie na terenie Wielkopolski. Następnie 
stopniowo zwiększał terytorium swojego panowania o Pomorze Wschodnie i Pomorze Zachodnie, Kujawy, Śląsk, a 
prawdopodobnie także Mazowsze i Małopolskę. Kolejny władca z dynastii Piastów – Bolesław I Chrobry, kontynuował politykę 
swojego ojca, stopniowo zwiększając zakres terytorialny swojej władzy. Podobnie jak Mieszko I, również Bolesław Chrobry 
stosował w tym celu zarówno siłę militarną, jak i zasady dyplomacji.  

Z czasem, w dynastii Piastów pojawia się rywalizacja między synami królewskimi o władzę w kraju. Z założenia władzę 
powinien obejmować pierworodny syn króla, ten który jest najstarszy, ale często zazdrość pozostałych synów prowadziła do 
konfliktów. Chcąc temu zapobiec, jeden z kolejnych władców dynastii – książę Bolesław III Krzywousty, podzielił Polskę na 
dzielnice. Władzę w poszczególnych dzielnicach otrzymali jego synowie z zachowaniem szczególnych uprawnień dla 
najstarszego z rodu. Pomimo tego, że Bolesław III Krzywousty zrobił to dla ratowania Polski, to jednak okresy kolejnych lat jest 
nazywany okresem rozbicia dzielnicowego. Okresy ponownego zjednoczenia zapoczątkował dopiero Przemysł II, pierwszy król 
Polski po okresie rozbicia dzielnicowego oraz Władysław Łokietek, koronowany na króla Polski w 1320 roku w Krakowie. 

Ostatnim władcą Polski z dynastii Piastów, był Kazimierz Wielki, najmłodszy syn Władysława Łokietka, który zasiadał na tronie 
polskim w latach 1333-1370. Te jemu przypisywany jest największy wkład w odbudowę dawnej potęgi Polski. Dzięki wielu 
reformom administracyjnym i gospodarczym zasłużył sobie na przydomek „Wielki”. To o nim mówi się, że „zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił murowaną”. Kazimierz Wielki w 1364 ufundował pierwszy polski uniwersytet - Akademię Krakowską. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
dynastia – słowo pochodzące z języka greckiego oznaczające 
władzę, a używane w odniesieniu do rodu sprawującego władzę. 
Jeśli przynajmniej dwóch kolejnych władców pochodzi z danego 
rodu, to można mówić o dynastii. Najsłynniejsze dynastie 
sprawujące władzę w Polsce to Piastowie i Jagiellonowie. 

 

Za głównego „ojca” zjednoczenia Polski po rozbiciu 
dzielnicowym uważany jest Władysław Łokietek. Na 
początku jednak nic na to nie wskazywało, że sięgnie 
po koronę Polski, bo miał dwóch starszych braci, nie 
posiadał nawet kawałka własnego księstwa, a na 
niekorzyść przemawiać miał także jego niski wzrost 
(zgodnie z przekazami historycznymi ok. 130-140 cm). 

Pytania 

1. Od czyjego imienia pochodzi nazwa dynastii Piastów? 

2. Wymień trzech władców, którzy sprawowali władzę nad Polanami przed Mieszkiem I? 

3. Co to jest rozbicie dzielnicowe Polski i z czym jest związane? 
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Polska Jagiellonów 
03 

Wprowadzenie 

 

Dynastia Jagiellonów była trzecią z kolei dynastią władców polskich 
(po Piastach i Andegawenach). Okres jej rządów obejmuje lata 1386 
- 1572. Dalej nastąpił czas panowania królów elekcyjnych. 
Pierwszym królem z rodu Jagiellonów był Władysław Jagiełło, 
ostatnim Zygmunt II August. 
 
Okres Panowania Jagiellonów był dla rozwoju Polski „złotym 
okresem”. W szczytowym okresie Jagiellonowie skupiali pod swoim 
panowaniem obszar ponad 2 mln km², co czyniło ich jedną z 
najpotężniejszych dynastii w Europie. 

Władysław Jagiełło 
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

Panowanie Jagiellonów w Polsce rozpoczęło się w roku 1385 przez ustalone na podstawie unii w Krewie małżeństwo Jagiełły z 
dziedziczką tronu polskiego Jadwigą Andegaweńską, koronowaną na króla Polski po śmierci Ludwika Węgierskiego, 
siostrzeńca Kazimierza III Wielkiego. 

Okres panowania dynastii Jagiellonów okazał się istotny dla całej dalszej historii Polski. W 15.07.1410 roku za czasów 
panowania Władysława Jagiełły polskie rycerstwo pokonało w bitwie pod Grunwaldem wojska zakonu krzyżackiego. 
Zwycięstwo to wyniosło dynastię do rangi najważniejszych w Europie. Pozwoliło na objęcie królowania przez Jagiellonów 
takich państwa jak Czechy i Węgry.  

Okres panowania dynastii to czas 
udzielania szlachcie przez królów 
wielu przywilejów (najważniejszy to 
Konstytucja Nihil Novi z 1505 roku) w 
zamian za podporządkowanie się woli 
władcy. Polska za taką politykę z 
czasem zapłaciła dezorganizacją 
państwa, oddaniem rządów w ręce 
szlachty, a także utratą niepodległości.  

Za czasów panowania ostatniego króla 
dynastii Zygmunta II Augusta doszło 
do zawarcia w Lublinie realnej unii 
polsko-litewskiej, która rozpoczęła 
okres w historii Polski nazywany 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. 

 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Konstytucja Nihil Novi (łac. „nic nowego”) – konstytucja 
sejmowa ustalona w 1505 roku za czasów panowania Aleksandra 
I Jagiellończyka, która w znacznym stopniu ograniczyła 
panowanie króla oddając rządy w ręce szlachty. 

 

Wysoka lipcowa temperatura i oślepiające promienie 
słoneczne podczas bitwy pod Grunwaldem, dobrze 
wykorzystane przez Jagiełłę pomogły wojskom polskim 
odnieść zwycięstwo. 

Pytania 

1. Podaj lata panowania dynastii Jagiellonów. 

2. Podaj datę i okoliczności bitwy pod Grunwaldem. 

3. Dlaczego oddawanie licznych przywilejów szlachcie obniżyło znaczenie władzy króla? 
 

Jan Matejko - Bitwa pod Grunwaldem 
(za: wikipedia.pl) 
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Polska królów elekcyjnych 
04 

Wprowadzenie 

 

 

Od początku istnienia państwa polskiego do 1573, 
kiedy to przeprowadzono pierwszą wolną elekcję, 
Polską rządziły królewskie dynastie Piastów, 
Andegawenów oraz Jagiellonów. Królów wybierano 
drogą wyborów do 1795 roku kiedy to doszło do III 
rozbioru, a Polska zniknęła z map Europy. 

Oblężenie Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego 
(za: wikipedia.pl) 

Treść 

Polską władało 11 królów elekcyjnych. Pierwszym z nich był Henryk II Walezy, który potajemnie zbiegł z kraju. Za panowania 
Stefana Batorego w 1579 roku założono Akademię Wileńską – dziś największy litewski uniwersytet.  

Za czasów króla Zygmunta III Wazy doszło do połączenia kościoła rzymskokatolickiego z cerkwią prawosławną, tzw. unii 
brzeskiej, a stolicę Polski przeniesiono do Warszawy.  

Do najazdu Szwedów na ziemie polskie, czyli tzw. potopu szwedzkiego doszło w latach 1655-1660 za panowania Jana II 
Kazimierza. Konflikt zakończył się pokojem podpisanym w Oliwie. Właśnie tę wojnę opisał w powieści „Potop” Henryk 
Sienkiewicz.  

W 1683 roku doszło do zwycięskiej dla strony polskiej bitwy pod Wiedniem. Była to bitwa mająca znamienne skutki dla 
chrześcijańskiej Europy, której ze strony przeciwnika Imperium Osmańskiego groziła islamizacja. Wojskiem polsko-austriacko-
niemieckim dowodził król Polski Jan III Sobieski. 

Na wiek XVIII przypada okres panowania królów, dla których 
własny interes był ważniejszy niż dobro Polski, co w 
połączeniu z wzrastającą potęgą sąsiadów oraz złotą 
wolnością szlachecką doprowadziło do rozbiorów. 

Ostatnim królem elekcyjnym był Stanisław August 
Poniatowski. Za czasów jego panowania w roku 1791 
ustanowiono dość postępową jak na tamte czasy Konstytucje 
3 maja, której jednym z postanowień było przywrócenie 
dziedziczenia tronu. Nie uratowało to jednak bytu 
państwowego i doszło do rozbiorów Rzeczypospolitej, przez 
co Polska na 123 lata utraciła swoją niepodległość. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Imperium Osmańskie – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie 

Konstytucja 3 maja (1791) – pierwsza w Europie i druga na 
świecie konstytucja, czyli najważniejszy dokument w państwie 
będący podstawą ładu prawnego. Rocznica jej wprowadzenia 
jest w Polsce świętem narodowym. 

 

Straty poniesione przez Rzeczpospolitą w okresie 
potopu szwedzkiego są porównywalne do strat 
poniesionych podczas II wojny światowej. 

Pytania 

1. Ilu królów elekcyjnych rządziło Polską? 

2. Dlaczego zwycięska walka w bitwie pod Wiedniem ma tak znamienne znaczenie dla współczesnej Polski? 

3. Jaki system wybierania królów lepiej sprawdził się w Polsce: dziedzicznie, czy wolna elekcja? 

Jan Matejko - Konstytucja 3 Maja 1791 roku 
(za: wikipeida.pl) 
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Polska pod zaborami 

05 

Wprowadzenie 

 

 
I Rzeczpospolita utraciła swoją niepodległość w wyniku 
trzech rozbiorów dokonanych przez sąsiadujące państwa: 
Rosję, Prusy i Austrię w latach 1772, 1793 i 1795. Na okres 
ponad 120 lat Polska znika z europejskich map, utrudnione 
było używanie polskiego języka i kultywowanie polskiej 
tradycji. Duch Polski jednak nie ginie, jest ciągle obecny w 
sercach Polaków i Polek dążących do wolności. Okres 
niewoli kończy się odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. 

Wojciech Kossak - Przysięga Kościuszki na Rynku w 
Krakowie w dniu 24 marca 1794 roku 

(za: Wikimedia Commons) 

Treść 

Do I rozbioru Polski dokonanego przez Rosję, Prusy i 
Austrię doszło na podstawie traktatu podpisanego 5 
sierpnia 1772 roku w Petersburgu. Władzę w państwie 
obejmował wówczas król Stanisław August Poniatowski. 
Polska w tym czasie była osłabiona w skutek wojny 
domowej wyrażającej sprzeciw konfederatów barskich 
wobec przemocy rosyjskiej i reformatorskim zapędów 
króla. Bezpośrednią przyczyną i uzasadnieniem 
dokonanego rozbioru stał się zamach na Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, który obnażał rzekomą 
zdolność Rzeczypospolitej do utrzymania porządku w 
państwie. 

W skutek zaangażowania Rosji w wojny i konflikt 
rosyjsko-pruski Rzeczpospolita mogła pozwolić sobie na 
swobodniejsze działania. Dzięki temu w 1791 roku udało 
się uchwalić Konstytucję 3 maja, mającą uczynić z Polski 
nowoczesne i silne państwo. Swoboda nie trwała jednak 
długo. Bezpośrednią przyczyną II rozbioru Polski 
dokonanego przez Rosję i Prusy, stała się podpisana w 
porozumieniu z carycą Katarzyną II konfederacja 
targowicka, będąca sprzeciwem magnatów wobec 
wprowadzanym reformom. 

Upadek powstania kościuszkowskiego rozpoczął ostatni rozbiór Polski. Doszło do tego 24 października 1795 roku. Polska na 
ponad 120 lat zniknęła z map Europy. Rosja zajęła największą część polskich ziem. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Rozbiór państwa – podział terytorium istniejącego suwerennego 
państwa pomiędzy inne, najczęściej sąsiadujące, dokonany na 
drodze dyplomatycznej, bez bezpośredniego użycia sił zbrojnych 
wobec armii państwa podlegającego rozbiorowi. 

 Polacy w walce z okupantem byli bardzo pomysłowi. 
Na terenie zaboru pruskiego wydano zakaz wznoszenia 
budynków mieszkalnych na nowo nabytych gruntach 
bez zgody miejscowych władz. Słynny dziś Michał 
Drzymała przechytrzył okupanta zamieszkując wraz z 
rodziną w wozie cyrkowym. 

Pytania 

1. Podaj lata, w których dokonano rozbiorów Polski. 

2. Wymień zaborców Polski w I, II i III rozbiorze. 

3. Przedstaw okoliczności II rozbioru Polski. 
 

 
 

Rozbiory Polski 
(za: wikipedia.pl) 
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Polskie powstania narodowe 
06 

Wprowadzenie 

 

 

Historia Polski bogata jest w wiele faktów świadczących 
o niezłomności Polaków w walce o niepodległość. 
Świadczą o tym liczne powstania narodowe. Do 
najważniejszych z nich należą: insurekcja 
kościuszkowska, powstanie listopadowe, powstanie 
styczniowe oraz powstanie warszawskie. 

January Suchodolski - Generałowie Chłopicki i Skrzynecki 
na czele wojsk polskich (za: wikipeida.pl) 

Treść 

Do insurekcji kościuszkowskiej doszło w 1794 roku do dokonaniu 
przez Rosję i Prusy II rozbioru Polski. Funkcję naczelnika powstania 
objął Tadeusz Kościuszko. Mimo zaciętego oporu wojsk polskich 
powstanie nie powiodło się. 

Polacy zachęceni przykładem europejskich powstań 
niepodległościowych, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku 
doprowadzają do wybuchu powstania listopadowego. Powstanie 
początkowo budzące nadzieję w sercach Polaków okazuje się klęską i 
zdaniem się na łaską bądź niełaskę cara. Po upadku powstania 
dochodzi w Wielkiej Emigracji.  

Do powstania styczniowego spowodowanego narastającym 
terrorem rosyjskim wobec biernego oporu polaków doszło 22 I 1863 
roku. Powstanie styczniowe, mimo porażki powstańców, 
podtrzymało w polakach ducha walki i pozwoliło na zryw 
niepodległościowy w czasie I wojny światowej. 

Do jednych z ważniejszych powstań zaliczyć należy również trzy powstania śląskie, które odbyły się w latach 1919-1921, a 
także powstanie wielkopolskie, które wybuchło w grudniu 1918 w Poznaniu. Odbyły się one po zakończeniu I wojny światowej 
i doprowadziły do przyłączenia do formującej się II Rzeczypospolitej Wielkopolski i części Górnego Śląska. 

Powstanie warszawie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 – godzinie „W”.  Było zrywem niepodległościowym 
mieszkańców Warszawy przeciwko okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Dowodzone przez Armię Krajową w 
ramach akcji Burza. W powstaniu wzięło udział ok. 50 tys. żołnierzy, zwłaszcza ludzi młodych. Zakończyło się 3 października 
1944 roku klęską powstańców. W wyniku powstania zginęło ok. 300 tys. ludzi, w większości cywilów i prawie cała Warszawa 
została zniszczona.  

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
powstanie narodowe – zbrojny zryw ludności skierowany 
przeciw okupantowi lub dotychczasowej władzy, często celem 
odzyskania niepodległości 

 

Statystycznie na każdy dzień powstania warszawskiego 
przypadały cztery śluby. Powstańcy decydowali się na 
nie częściej niż cywile. Za obrączki służyły często 
nakrętki na śruby czy kółka od firanek. Powstańcy 
pobierali się w pożyczonych ubraniach, za dużych 
butach. Nikt z nich nawet nie myślał o białej sukni. 

Pytania 

1. W którym roku doszło do powstania warszawskiego? 

2. Wymień najważniejsze polskie powstania narodowe. 

3. Dlaczego powstania narodowe były ważne, nawet jeśli ponosiły klęskę? 
 

 

 

Powstańcy warszawscy 
(za:wikipedia.pl) 
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Granice II RP po 1921 roku 
(za: wikipedia.pl) 

 

Odzyskanie niepodległości i 20-lecie międzywojenne 

07 

Wprowadzenie 

 

 
W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość. W historii rozpoczął się okres II 
Rzeczpospolitej, czyli czas tak zwanego 20-lecia 
międzywojennego. 

 Marszałek Polski Józef Piłsudski  
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

Sytuacja okresu I wojny światowej pozwoliła Polakom na 
długo wyczekiwane odzyskanie niepodległości. Przyjęło się, 
że nastąpiło to 11 listopada 1918 roku, kiedy to Rada 
Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu władze nad 
tworzącym się wojskiem. Dla Polski rozpoczął się okres 
odbudowywania państwa po wieloletniej niewoli. Zadanie 
było wyjątkowo trudne ze względu na to, że terytorium 
Polski stanowiły obszary należące wcześniej do trzech 
zaborów. Głównym zadaniem było połączenie i 
ujednolicenie ich.  Podział na tzw. Polskę  A i Polskę B 
widoczny był zarówno w gospodarce jak i kulturze II 
Rzeczpospolitej.  

Ważnym wydarzeniem tego okresu była toczona w latach 
1919-1921 wojna polsko-bolszewicka zakończona 
traktatem ryskim. 

W ustalonych ostatecznie w 1921 roku granicach Polski 
jedynie 2/3 ludności stanowili Polacy. Reszta składała się z 
tzw. mniejszości narodowych. Na wschodzie najwięcej było 
Ukraińców i Białorusinów, na zachodzie Niemców. Dużą 
część ludności stanowili również Żydzi. 

Okres 20-lecia międzywojennego był czasem intensywnego 
rozwoju kultury. Działali wtedy tacy pisarze jak m.in. Stefan 
Żeromski czy Władysław Reymont. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Rada Regencyjna – organ władzy państwowej Królestwa 
Polskiego powołany zarządzeniami okupacyjnych władz 
niemieckich i austro-węgierskich działający od 27 X 1917 roku 

 

Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 9 grudnia 1922 
roku. 11 grudnia został zaprzysiężony i sprawował swój 
urząd tylko przez 5 dni, gdyż został zastrzelony 16 
grudnia tego samego roku. 

Pytania 

1.  W którym roku ustalono granice II Rzeczypospolitej Polskiej? 

2. Czym była Rada Regencyjna? 

3. Omów różnice terytorialne II RP z aktualnym terytorium Polski. 
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II wojna światowa 
08 

Wprowadzenie 

 

1 IX 1939 roku wkraczając na teren Polski niemiecki 
siły rozpoczęły II wojnę światową. 17 IX do wojny 
przeciw Polsce przyłączył się ZSRR. Przez cały okres II 
wojny światowej Polacy prowadzili walkę z Niemcami. 
W okupowanym kraju rozwijał się ruch oporu 
związany z polskim państwem podziemnym i rządem 
RP na emigracji. U boku sojuszników od 1939 roku 
powstawały polskie formacje wojskowe, które brały 
udział w walce z Niemcami. Wojna zakończyła się w 
1945 roku klęską Niemiec. W Polsce rozpoczął się 
okres komunistycznej okupacji. 

Niemcy na polskiej granicy (za: wikipeida.pl) 

Treść 

Obrona Polski przed atakiem Niemiec i ZSRR w wrześniu 
1939 roku (czyli tak zwana kampania wrześniowa) trwała 
do początku października 1939. Biorąc pod uwagę 
przewagę obcych wojsk, Polacy stawiali zacięty opór. 
Anglia i Francja, pomimo umów międzynarodowych, nie 
pomogły w walce z Niemcami. Działające w porozumieniu 
armie niemiecka i radziecka rozdzieliły ziemie Polskie.  
Ludność polska była represjonowana przez okupantów, 
niszczono kulturę i język, tysiące osób aresztowano, 
wysiedlono lub zamordowano. 

Po klęsce armii polskiej w 1939 roku wielu żołnierzy 
przedostało się na zachód Europy, gdzie we Francji, a 
następnie Anglii utworzono wojsko polskie. W 1940 roku 
polscy lotnicy bronili Wielkiej Brytanii. W 1941 roku w 
ZSRR powstała Armia Polska (zwana Armią Andersa), 
która na Bliskim Wschodzie została sformowana w II 
Korpus Polski, walczący potem we Włoszech, gdzie 
wsławił się m.in. zdobyciem Monte Cassino. 

Wojna zakończyła się na początku 1945. Pomimo wielkiej 
ofiarności Polaków w obronie wolności i kultury 
europejskiej, zachodni alianci pozwolili na to, żeby Polska 
po wojnie znalazła się w strefie wpływów ZSRR, czego 
skutki Naród Polski doświadcza do dziś. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
ruch oporu – formacja oddziałów stworzona w celu walki z 
okupantem 

państwa osi – państwa sprzymierzone z hitlerowskimi Niemcami 
w czasie II wojny śwaitowej, m.in.: Włochy, Japonia, Francja 
Vichy 

 

Straty wśród ludności cywilnej wszystkich państw 
biorących udział w wojnie to prawie 33 miliony osób. 
W Polsce zginęło ponad 6 milionów osób. 

Cały szlak bojowy razem z Armią Andersa przeszedł 
niedźwiedź Wojtek kupiony przez polskich żołnierzy od 
arabskich kupców. 

Pytania 

1.  Podaj lata, w których toczyła się II wojna światowa. 

2.  Wymień państwa, w których armiach walczyli Polacy w czasie II wojny światowej. 

3. Czym była kampania wrześniowa? 
 

(za: wikipedia.pl) 
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Polska Rzeczpospolita Ludowa 
09 

Wprowadzenie 

 

 

W roku 1945 zakończyła się największa wojna jaką do tej 
pory prowadziła ludzkość. Większość narodów odetchnęła z 
ulgą, ale dla wielu krajów, w tym Polski rozpoczął się długo 
okres kolejnego zniewolenia władzą najbardziej 
zbrodniczego systemu świata – komunizmu. Wszystko to 
odbyło się za aprobatą Państw Zachodnich, dla których 
wolności Polacy ginęli na wszystkich frontach wojny. W 
roku 1952 narzucona władza zmieniła nazwę kraju na 
Polską Rzeczpospolita Ludową. 

Socrealistyczny plakat propagandowy z 1951 roku  
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

W pierwszych latach po II wojnie światowej do najważniejszych zadań należała odbudowa kraju. Społeczeństwo polskie 
rozpoczęło odbudowę zniszczonych miast i przemysłu. Władza komunistyczna realizując przez 45 lat swoją politykę społeczną, 
doprowadziła Polskę do potężnego opóźnienia cywilizacyjnego. Z powodu stale występujących problemów gospodarczych, 
braku dostępu do podstawowych produktów codziennego użytku i niedemokratycznej polityki kolejnych ekip rządzących 
dochodziło do wystąpień patriotycznej części społeczeństwa przeciw komunistom. Wystąpienia te były tłumione z 
bezwzględnością.  Często używano do tego celu wojsk i uzbrojonych formacji policji. Katastrofa gospodarcza i zmiana sytuacji 
międzynarodowej zmusiła komunistów w 1989 roku do oddania władzy. 

Charakterystyczna dla okresu komunistycznej władzy w Polsce była walka z Kościołem, który nie zgadzał się na ideologiczną 
propagandę. Walka ta miała czasem bardzo ostry 
charakter. Szczególnymi postaciami odznaczającymi się 
mądrością i odwagą byli Kardynał Stefan Wyszyński, 
Jan Paweł II oraz ks. Jerzy Popiełuszko, który poniósł 
śmierć męczeńską z rąk władz komunistycznych.  

Żołnierze Armii Krajowej, nazywani dziś Żołnierzami 
Wyklętymi, którzy odmówili demobilizacji i nie godzili 
się z komunistycznym reżimem, nadal podejmowali 
walkę z okupantem. Komuniści dokonywali na nich 
masowych prześladowań, aresztowań i zabójstw. Do 
najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych należeli m.in. 
Witold Pilecki czy August Emil Fieldorf. Skutki 
nieudolnych rządów i zbrodni komunistycznych Polacy 
odczuwają do dziś. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia 
komunistyczna sprawująca władzę w Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej w latach 1948 - 1989  

 

W 1938 roku Polskę zamieszkiwało około 34 mln osób, 
po II wojnie światowej liczba ta spadła do około 24 
mln, zaś w roku 1989 liczebność ludności polskiej 
wynosiła ok. 38 mln. 

Pytania 

1. Rozwiń skrót PZPR. 

2. Kim byli Żołnierze Wyklęci? 

3. Dlaczego komunizm był najbardziej zbrodniczym systemem, którego skutki świat odczuwa do dziś? 
 

 

 

 

 

Kolejka po papier toaletowy 
(za:wikipedia.pl) 
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Ogólny zarys geografii Polski 

10 

Wprowadzenie 

 

 

Polska jest położona w środkowej części Europy. Jest w 
większości krajem nizinnym, na południu występują 
tereny wyżynne i pasma gór. Ma dostęp do Morza 
Bałtyckiego. Jej powierzchnia wynosi 322 575 km². 
Zamieszkuje ją ok. 38 milionów ludzi.  
 

Schematyczna mapa Polski (za: wikipedia.pl) 

Treść 

Najdalej wysunięte punkty Polski to: północ – Jastrzębia 
Góra (54°50' N), południe – szczyt Opołonek (49°00' N), 
wschód – kolano Bugu we wsi Zosin (24°08' E), zachód – 
kolano Odry koło Osinowa Dolnego (14°07' E). 

Najwyższym szczytem Polski są Rysy (2499 m.n.p.m.) 
położone na granicy polsko-słowackiej w Tatrach 
Wysokich.  

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego. Średnia 
temperatura roczna waha się między 7-9 stopni 
Celsjusza.  

Polska sąsiaduje z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, 
Słowacją, Czechami oraz Niemcami. Długość Polskiej 
granicy wynosi 3511 km. 

Polska jest w większości krajem nizinnym, jej średnia 
wysokość wynosi 173 m n.p.m. Teren Polski pochyla się z 
południa ku północnemu zachodowi. Punkty najniższy i 
najwyższy znajdują się na przeciwległych krańcach kraju. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
klimat umiarkowany – klimat obejmujący swoim zasięgiem 
prawie całą Europę, charakteryzuje się wyraźnym 
występowaniem pór roku wyznaczanych przez przebieg zmian 
temperatury i opadów (ciepła i wilgotna wiosna; ciepłe i 
zazwyczaj suche lato, chłodna i wilgotna jesień oraz zima, często 
z opadami śniegu). 

 Cis Henrykowski to najstarsze w drzewo Polsce. Szacuje 
się, że ma ok. 1280 lat. Cis w 2013 roku posiadał 
obwód 425 cm i 10,5 m wysokości. Został 
zakwalifikowany jako pomnik przyrody. 

Pytania 

1. Wymień sąsiadów Polski. 

2. W jakiej strefie klimatycznej leży Polska? 

3. Podaj nazwy miejsc Polski najbardziej wysuniętych na wschód i zachód. 
 

 

Mapa hipsometryczna Polski 
(za: wikipedia.pl) 
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Energetyka Polski 
11 

Wprowadzenie 

 

 

Energetyka w Polsce oparta jest na węglu, jednak 
wykorzystuje się też alternatywne źródła energii.  
 
Najwięcej elektrowni cieplnych usytuowanych jest w 
województwie śląskim, natomiast wiatrowych na 
północy kraju. 
 

 
                               Węgiel brunatny  

(za: wikipedia.pl) 

Treść 

Energetyka jest gałęzią gospodarki narodowej, która polega na pozyskiwaniu surowców energetycznych (nieodnawialnych 
takich jak węgiel kamienny, gaz ziemny, oraz odnawialnych - np. słońce, wiatr) oraz ich przetwarzaniu i rozprowadzaniu 
w różnych postaciach energii. Dzieli się ją biorąc pod uwagę postaci energii: cieplną (termoenergetykę), elektryczną, wodną 
(hydroenergetykę), jądrową, geotermiczną, wiatrową, słoneczną i gazową. Przetwarzanie i przesyłanie energii następuje 
w elektrowniach: cieplnych, jądrowych, wodnych, słonecznych i wiatrowych oraz w elektrociepłowniach.  W Polsce występują 
elektrownie cieplne, wodne i wiatrowe. 

Potrzeb energetyczne Polski zaspokaja węgiel. Rocznie wydobywa się go około 70 mln ton. Wydobycie węgla rokrocznie 
maleje – ma to związek zarówno z wypieraniem surowca przez inne metody zaspokajania potrzeb energetycznych. Rejon, w 
którym wydobywa się najwięcej węgla jest Zagłębie 
Górnośląskie, drugim pod względem wydobycia Zagłębie 
Dolnośląskie. Pokłady węgla występują również w innych 
częściach kraju – węgiel brunatny wydobywany jest na przykład 
w rejonie Konina. 20% krajowej energii elektrycznej dostarcza 
elektrownia w Bełchatowie, oparta na węglu brunatnym.  

Energetyka wiatrowa zaczęła rozwijać się  na początku lat 90. 
XX wieku. Pierwszy wiatrak postawiono w 1991 przy istniejącej 
już Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Najkorzystniejsze warunki 
dla rozwoju farm wiatrowych występują w województwach 
zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim.  

Elektrownie wodne dzielimy na przepływowe - budowane na 
rzekach, oparte na zaporach wodnych np.: na Sanie w Solinie i 
na Wiśle we Włocławku, oraz szczytowo-pompowe 
wykorzystujące różnice wysokości dwóch zbiorników wodnych, 
np. w Żarnowcu, Żydowie i na górze Żar w Beskidach. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
elektrownia - zakład przemysłowy wytwarzający energię 
elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. 
 
elektrociepłownia- Zakład przemysłowy składający się z jednego 
lub kilku zespołów urządzeń służących do równoczesnego 
(skojarzonego) wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. 

 

Największa elektrownia słoneczna w Polsce znajduje 
się w Gubinie w województwie lubuskim. Składa się z 6 
tysięcy paneli solarnych i pozwala na dostarczenie 
energii elektrycznej do około 800 gospodarstw. 

W Polsce nie ma żadnej elektrowni atomowej. Od 
wielu lat trwają dyskusje nad jej budową, ale do tej 
pory nie udało się zrealizować żadnego projektu. 

Pytania 

1. Na jakim surowcu opiera się energetyka w Polsce? 

2. W jakim rejonie Polski znajduje się najwięcej elektrowni wiatrowych? 

3. Jakie rodzaje elektrowni wodnych znajdują się w Polsce? 
 

 

Elektrownia w Bełchatowie 
(za: wikipedia.pl) 
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Zasoby naturalne Polski 
12 

Wprowadzenie 

 

 

Zasoby naturalne Polski dzielą się na odnawialne ( np. 
woda, drewno opałowe) i nieodnawialne (np. paliwa 
kopalne, metale). 
 
Największymi z bogactw jest węgiel oraz lasy liściaste 
i iglaste. 

 
 
 
 

 Las sosnowy świeży  
(za: wikipedia.pl) 

Treść 

Polska jest krajem, który może poszczycić się bogactwem zasobów naturalnych, zarówno odnawialnych jak i nieodnawialnych. 
Jest wśród nich wiele paliw energetycznych oraz inne surowce. Najbardziej znanym bogactwem naturalnym kraju jest węgiel. 
Polskie złoża tego surowca szacuje się na około 4 mld ton, natomiast rocznie wydobywanych jest około 70 mln ton. 

W Polsce wydobywa się: rudy żelaza, cynku, ołowiu, niklu. 
Najbardziej znane i znaczące jest wydobycie miedzi. Polskie 
zasoby miedzi szacuje się na około 26 mln ton, natomiast 
rocznie w naszym kraju wydobywanych jest ok. 430 tys. ton. 
Rejonem wydobycia tego metalu jest Zagłębie Miedziowe, 
czyli rejon Głogowa, Polkowic, Lubina. W Zagłębiu 
Miedziowym wydobywa się również srebro i złoto. Złota 
wydobywa się mniej – około 1000 kg w ciągu roku.  

Jednym z zasobów naturalnych jest gaz łupkowy. W 
Polsce zaczął być wydobywany w lipcu 2013 r. w 
pobliżu Lęborka. Wydobywanie wstrzymano ze 
względu na zbyt wysokie koszty. 

Jeśli chodzi o lasy, Polska jest w europejskiej czołówce pod 
względem ich powierzchni. Zajmują one ok. 29 % terytorium 
kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana 
większość to lasy państwowe.  W strukturze leśnej Polski 
przeważają lasy iglaste, w których dominującym gatunkiem 
jest sosna zwyczajna. 

 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Gaz łupkowy - gaz ziemny występujący w podziemnych 
złożach łupków osadowych. Jego wydobycie jest mniej 

opłacalne, ale Polska ma duże zasoby tego surowca. 

 

W XIII wieku wydobywano w Polsce złoto metodą 
wypłukiwania z piasków rzeki Kaczawy w Złotoryi 
na Dolnym Śląsku. Nazwa miasta pochodzi właśnie 
od rycia w ziemi w poszukiwaniu tego kruszcu. 
Inną znaną kopalnią złota jest kopalnia w Złotym 
Stoku. 

Pytania 

1. Jaki gatunek drzewa występuje w Polsce najczęściej? 

2. Jakie surowce wydobywa się w Polsce? 

3. Dlaczego w Polsce wstrzymano wydobycie gazu łupkowego? 
 

 

 

Odwiert gazu łupkowego "Krupe"  
na Lubelszczyźnie (za: wikipedia.pl) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/2013
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99bork
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_iglasty
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Sieć hydrograficzna Polski 
13 

Wprowadzenie 

 

 

Obszar Polski leży w zlewisku trzech mórz: 
Bałtyckiego, Czarnego i Północnego, ale 
zdecydowana większość kraju leży w zlewisku 
Morza Bałtyckiego.  
 
Najdłuższą rzeką jest Wisła. Największe 
skupienie jezior znajduje się na Pojezierzu 
Pomorskim i Mazurskim.  
 

 

                       Wisła w Płocku (za: wikipedia.pl) 

Treść 

Na sieć hydrograficzną Polski składają się zbiorniki naturalne: rzeki, 
jeziora, bagna i mokradła, oraz sztuczne: kanały i zbiorniki 
retencyjne (sztuczne jeziora).  Prawie 99,7% obszaru Polski leży w 
zlewisku Morza Bałtyckiego, głównie w dorzeczach Wisły i Odry.  
Pozostały obszar należy do zlewisk Morza Czarnego (dorzecza 
Dunaju i Dniestru) oraz Morza Północnego (dorzecze Łaby). 

Ze względu na nachylenie powierzchni  z południa na północny 
zachód,  sieć rzeczna ma układ asymetryczny - lewe dopływy są 
krótsze i mają mniejszą ilość wody.  

Najdłuższe rzeki w Polsce to: Wisła  (1047 km), Odra (854 km), 
Warta (808 km), Bug  (772 km).  

Zasilanie rzek ma charakter śnieżno-deszczowy, co oznacza 
występowanie dwóch wysokich stanów wód (w okresie wiosenno-
letnim) i dwóch niskich (okres jesienno-zimowy).  W czasie tajenia 
śniegów i lodów wczesną wiosną i w wyniku intensywnych 
opadów w miesiącach letnich, dochodzi do krótkotrwałych stanów 
powodziowych.  

Na terenie Polski znajduje się około 9300 jezior o powierzchni 
większej niż 1 ha, najwięcej na pojezierzach: Pomorskim  
i Mazurskim. Największe z nich to Śniardwy (113,8 
km2 powierzchni) i Mamry (104,4 km2 powierzchni), natomiast najgłębsze to Hańcza (maksymalna głębokość 108,5 m) i 
Drawsko (maksymalna głębokość 79,7 m). Podstawowe typy polskich jezior to: jeziora polodowcowe i przybrzeżne. 

W Polsce jest około 49 tys. torfowisk (90 % niskich, 6% wysokich i  4% przejściowych), głównie w dolinach Narwi i Biebrzy.  

Kanały spełniają funkcje rekreacyjne, przewozu towarów czy nawadniania obszarów rolniczych. Ich łączna długość wynosi 
około 44 km. Najdłuższym kanałem w Polsce jest Kanał Wieprz-Krzna (140 km długości). 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Zlewisko - obszar lądowy, z którego wszystkie wody 
(powierzchniowe i podziemne) spływają do jednego zbiornika 
wodnego: morza lub oceanu.  

 

Każdego roku, w wyniku erozji morskiej, Morze 
Bałtyckie pochłania ok. 50 ha plaż. Około 10 tysięcy lat 
temu linia brzegowa znajdowała się 20-100 km dalej,  
a poziom wody był o 50 m niższy w  porównaniu do 
obecnego stanu. 

Pytania 

1. Jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce? 

2. W jakich trzech zlewiskach leży Polska? 

3. Na czym polega charakterystyczne dla polskiej sieci hydrograficznej śnieżno - deszczowe zasilanie rzek? 

Sieć hydrograficzna Polski 
(za: wikipedia.pl) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_powierzchniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_powierzchniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean
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Podział administracyjny Polski 
14 

Wprowadzenie 

 

 

Podział administracyjny Polski od okresu II wojny 
świtowej zmieniał się w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 
oraz 1999. Obecnie obowiązuje trzystopniowy podział 
na: województwa, powiaty oraz gminy. System ten 
obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku. 

Podział administracyjny Polski od 1999 
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

W Polsce jest obecnie 16 województw, 380 powiatów oraz 2479 
gmin. 

Do największych województw należą województwa: 
mazowieckie, wielkopolskie oraz lubelskie. Najwięcej miast 
znajduje się w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim 
oraz mazowieckim, a najbardziej zaludnione są województwa: 
śląskie, małopolskie oraz mazowieckie.  

Powiaty dzielą się na miasta na prawach powiatu oraz powiaty 
zwane ziemskimi skupiające obszar kilku gmin. Miasta na 
prawach powiatu są jednocześnie gminami. 

Wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miejsko-wiejskie oraz 
wiejskie. 

Województwa, powiaty i gminy są jednocześnie jednostkami 
samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest dbałość o 
dobro miejscowych wspólnot pod określonym ustawowo 
nadzorem administracji rządowej, jaki w województwach 
stanowią mianowani przez rząd wojewodowie. 

Co cztery lata odbywają się wybory samorządowe, w czasie 
których obywatele wybierają swoich przedstawicieli 
sprawujących władzę na danym obszarze. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Gmina – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących 
określone terytorium 

 

Do zadań gminy wynikających z dbałości o dobro 
społeczności lokalnej należą m.in.: ochrona zdrowia, 
dbałość o lokalne cmentarze, biblioteki czy zabytki. 

Pytania 

1.  Ile w Polsce jest województw? 

2.  Od którego roku obowiązuje aktualny podział administracyjny? 

3. Krótko opisz jak wygląda podział administracyjny Polski. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podział administracyjny Polski. Województwa. 
(za: wikipeida.pl) 

Organy władzy samorządowej wybierane przez 
obywateli 

Jednostka 
administracyjna 

Organy władzy samorządowej 

Gmina - Wójt, Burmistrz lub Prezydent 
miasta 

- Rada Gminy (Miasta) 

Powiat - Starosta Powiatowy lub 
Prezydent Miasta (w miastach 
na prawach powiatu 

- Rada Powiatu 

Województwo - Marszałek Województwa 
stojący na czele Zarządu 
Województwa 

- Sejmik Wojewódzki 
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Tradycyjna kuchnia polska 
15 

Wprowadzenie    

Na kuchnię polską wpływ miały przemiany historyczne oraz 
wielonarodowa historia ziem polskich, np. kultura żydowska, 
ludy wschodnio-tatarskie, Rusińskie, a także 
zachodnioeuropejskie.  
 
W tradycyjnej polskiej kuchni najczęściej pojawiały się 
potrawy z różnych kasz, mąki oraz warzyw, głownie kapusty, 
rzepy i buraków, a także mięsa i ryb słodkowodnych. Często 
stosowano także grzyby i owoce oraz dziczyznę, czyli 
produktów dostępnych z lasu. 
 

Bigos polski (za: wikipedia.pl) 

Treść 

Tradycyjna kuchnia polska charakteryzowała się obfitymi, ciężkimi 
ucztami, na których często podawano dziczyznę i kasze pod różnymi 
postaciami. Stosowano wtedy bardzo duże ilości przypraw korzennych, 
dostępnych dzięki szlakom handlowym. Podstawą w kuchni było 
gospodarstwo domowe, czyli wszystko to, co dało się samodzielnie 
wytworzyć lub zebrać, czy upolować w lesie. Często używano miodu, a 
miód pitny jest charakterystycznym trunkiem dla kuchni polskiej. Kuchnia 
staropolska z czasem ulegała nowinkom ze świata. Duży wkład w rozwój 
kuchni polskiej wniosła królowa Bona, która przywiozła ze sobą kucharzy 
włoskich. Swój wkład mają także kuchnie klasztorne, ponieważ zakony 
mieściły się w różnych częściach Europy, a zakonnicy kontaktowali się ze 
sobą również w sprawach kulinarnych. Swój wkład miały także łupy 
wojenne z różnych części Europy i świata.  

We współczesnej kuchni polskiej kasza została zastąpiona w głównej 
mierze ziemniakami, a potrawy z dziczyzny wyparte są przez wieprzowinę i 
drób. Bardzo specyficzne dla kuchni polskiej są wszelkiego rodzaju zupy. 
Do najbardziej charakterystycznych należy żur, barszcz czerwony, 
kapuśniak i krupnik. 

Popularne są dania z kapusty – bigos, gołąbki, łazanki oraz dania z ziemniaków – placki, kopytka, pierogi, pyzy. Polska kuchnia 
wykorzystuje także owoce – jabłka, gruszki, porzeczki, agrest, żurawina, borówka. Popularne są słodkie ciasta – baby, 
makowce, serniki, pierniki i pączki oraz faworki. Do specyficznych smaków polskiej kuchni należy zaliczyć kiszonki – ogórki i 
kapustę, zsiadłe mleko, kefir i maślankę. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Pierogi – jedno z najbardziej charakterystycznych dań kuchni 
polskiej. Są one zrobione z cienko rozwałkowanego ciast z mąki i 
wody oraz różnorodnego nadzienia, np. mięsa lub ziemniaków i 
sera. Najczęściej są gotowane w wodzie. 

Bigos – jest to danie również charakterystyczne dla kuchni 
polskiej, bogatej w dania z kapusty. Bigos przygotowuje się z 
kiszonej lub surowej kapusty z dodatkiem mięsa lub kiełbasy. 
Niekiedy dodaje się grzyby lub groch. W postnej wersji jest 
podawany podczas Wigilii.  

 

Na całym świecie polska kuchnia znana jest przede 
wszystkim z bardzo smacznych kiełbas i wędlin. Są one 
eksportowane na cały świat. Polska znana jest także z 
bardzo dobrej jakości warzy i owoców.    

Pytania 

1. Z czego jest znana polska kuchnia na świecie? 

2. Jakie są warzywa charakterystyczne dla kuchni polskiej?   

3. Kto i co miało duży wpływ w rozwój kuchni polskiej?  
 

 

Pierogi ruskie 
(za: wikipedia.pl) 
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Religie w Polsce  
16 

Wprowadzenie 

 

Polska nie jest krajem zróżnicowanym kulturowo i religijnie. 
Największą wspólnotę religijną w Polsce stanowią katolicy – 
jest ich ok. 90%.  
 
Dominującym wyznaniem jest wyznanie rzymskokatolickie i 
dlatego często święta kościelne są również dniami wolnymi 
od pracy.  
 

Katedra na Wawelu  
(za: wikipedia.pl) 

Treść 

Na terenie Polski od zawsze współistniało ze sobą wiele wyznań religijnych – 
katolicyzm, prawosławie, judaizm. Polska jest przykładem państwa, w którym nigdy nie 
było wojen religijnych, ani prześladowań za wiarę. Mówiono o Polsce: „kraj bez 
stosów”.  

Polska była także przedmurzem chrześcijaństwa w Europie. Określenie to związane jest 
z faktem, że w XVII Rzeczpospolita znalazła się na szklaku ekspansji protestanckiej 
Szwecji od północy, prawosławnej Rosji od wschodu i muzułmańskiej Turcji od 
południa. W tamtych czasach uważano także, że przynależność do narodu polskiego 
wiąże się z przynależnością do wiary katolickiej, którą uznawano za cechę polskiego 
charakteru narodowego. We współczesnej Polsce słabnie przekonanie, że każdy Polak 
musi być katolikiem. Polska nadaj jest krajem jednolitym religijnie - katolicyzm to religia 
dominująca, jednak przywiązanie do religii w ogóle słabnie.  

Cechą charakterystyczną polskiej religijności (rzymskokatolickiej) jest duży kulty 
Maryjny. Wiele Sanktuariów, czyli szczególnych miejsc kultu związanych jest właśnie z 
Maryją. Najbardziej znanym Sanktuarium Maryjnym jest Jasna Góra w Częstochowie. 
Znajduje się tam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który słynie wieloma łaskami. W 
miesiącach wakacyjnych odbywa się wiele pieszych pielgrzymek, co również jest cechą 
charakterystyczną dla polskiej religijności. Z kultem Maryjnym bardzo mocno związana 
jest także postać świętego Jana Pawła II – papieża.  

Między Państwem Polskim i Kościołem Rzymskokatolickim od 1993 roku obowiązuje umowa – konkordat. Umowa te reguluje 
sprawy związane z obecnością Kościoła w państwie, a także sprawy administracyjne, np. związane ze ślubem. Dzięki temu 
porozumieniu ślub zawarty w Kościele może mieć skutki prawne. W Polsce wiele świąt kościelnych to dni wolne od pracy i 
szkoły. W te dni obowiązuje również zakaz handlu, czyli sklepy muszą być zamknięte.  

Z Polski pochodzi wielu świętych Kościoła Katolickiego znanych na całym świecie, np. Jan Paweł II, św. siostra Faustyna,  
św. Stanisław Kostka. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Jasna Góra – jest to najbardziej znane sanktuarium Maryjne w 
Polsce. Znajduje się tam obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 
Miejsce to zwane jest także Duchową Stolicą Polski. 

Konkordat - umowa między państwem a Stolicą Apostolską 
(Kościołem Katolickim), regulująca funkcjonowanie Kościoła w 
państwie.  

 

W 2013 roku do Sanktuarium na Jasnej Górze przybyło 
3,5 mln pielgrzymów, w tym prawie 134 tys. pieszo. 
Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 77 krajów 
świata, czyli ponad 1/3 państw całego świata. 

Pytania 

1. Jaki procent Polaków deklaruje się jako katolicy?  

2.  Co to jest konkordat i kiedy został podpisany z Polską? 

3. Jaka jest cecha charakterystyczna polskiej religijności?  
 

Kopia obrazy Matki Bożej 
Częstochowskiej  

(za: wikipedia.pl) 
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Polscy inżynierowie, którzy zmieniają świat  
17 

Wprowadzenie 

 

Polscy inżynierowie odnosili i nadal odnoszą wielkie 
sukcesy na arenie międzynarodowej. Niekiedy są 
wynalazcami nowych rozwiązań, ale najczęściej są bardzo 
dobrze wyszkolonymi specjalistami w swojej dziedzinie.  
 
 

Pierwszy spawany most drogowy na świecie na 
Mazurach (za: wikipedia.pl) 

Treść 

Wielu inżynierom z Polski zawdzięczamy rozwój nauki światowej. Mamy swoje sukcesy w 
budownictwie, wykorzystywaniu metalu do konstrukcji budynków, produkcji metalu na skalę 
przemysłową, a także w wielu innych dziedzinach.  

Do najbardziej znanych i zasłużonych inżynierów należy Tadeusz Sendzimir, który 
specjalizował się w projektowaniu maszyn do obróbki metalu. Jego wynalazki znacząco 
usprawniły procesy produkcji blachy w pierwszej połowie XX w. Sendzimir był posiadaczem 
aż 120 patentów. Wynalazki jego pomysłu stosowane były między innymi w fabrykach w 
USA, Anglii, Szwecji, Kanadzie i Japonii. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród na całym 
świecie.  

Niezmiernie ważny wkład wniósł także Stefan Bryła, który zajmował się spawalnictwem w 
budownictwie. To dzięki jego pracy w latach 30. XX w. powstały podręczniki i zbiory 
przepisów dotyczących spawalnictwa. Był on autorem projektu pierwszego na świecie 
spawanego mostu drogowego oraz wieżowca „Prudential” w Warszawie, który w tamtych 
czasach był najwyższym budynkiem w Polsce i drugim w Europie. Bryła był autorem ok. 250 
prac naukowych, podręczników i artykułów oraz cenionym na świecie specjalistą od 
konstrukcji spawanych. Uczestniczył w wielu budowach, między innymi w budowie 
najwyższego wówczas wieżowca na świecie Woolworth Building w Nowym Jork.  

Znany na całym świecie jest również Antoni Patek – założyciel firmy Patek Philippe & Co., która jako jedna z pierwszych na 
świecie produkowała zegarki kieszonkowe na skalę światową. Antoni Patek jako emigrant mieszkał w Szwajcarii, gdzie założył 
firmę. Jego zegarki znane są na całym świecie jako jedne z najbardziej ekskluzywnych. 

Nie mniej znany jest również Maksymilian Faktorowicz (Max Factor), który był producentem i wynalazcą kosmetyków do 
makijażu oraz założycielem znanej na całym świecie firmy Max Factor. W 1914 roku opracował łatwy sposób charakteryzacji 
aktorów. Jego pomysłem jest także pakowanie kosmetyków do tubek. Współpracował on z wieloma ówczesnymi gwiazdami 
kina w Hollywood. Otrzymał nawet Oscara za charakteryzację w 1929 roku.  

Również współcześnie polscy inżynierowie cieszą się uznaniem na całym świecie, zwłaszcza w dziedzinie robotyki i technologii 
informacyjnych.  

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Proces Sendzimira – metoda cynkowania ogniowego blach 
stalowych. Jest to ekonomiczna i gwarantująca dużą 
wytrzymałość technologia powszechnie wykorzystywana w celu 
zabezpieczania stali przed korozją. 

 

Jednym z największych sukcesów w charakteryzacji 
Maksa Factora było przygotowanie w 1931 aktora 
Borisa Karloffa do roli potwora stworzonego przez 
doktora Frankensteina.  

Pytania 

1. W jakiej dziedzinie zasłynął Max Factor?  

2. Z czego znany jest Stefan Bryła?  

3. Kto i w jaki sposób zrewolucjonizował produkcje metalu? 
 

Antoni Patek 
(za wikipedia.pl) 
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Polskie wynalazki, które zmieniają świat 
18 

Wprowadzenie  

Polska może się poszczycić kilkoma wynalazkami na 
skalę światową. Współcześnie polska myśl techniczna 
jest bardzo ceniona na całym świecie, zwłaszcza w 
dziedzinie robotyki.  
 
Polskie wynalazki są znane na całym świecie, jednak 
Polacy często nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich 
wynalazcami są ich rodacy.  
 

Melex typ 212 (za: wikipedia.pl) 

Treść 

Jednym z najbardziej znanych i cenionych na całym świecie polskich wynalazków jest kamizela 
kuloodporna. Jej wynalazcami na początku XX w. było dwóch Polaków: Jan Szczepanik i 
Kazimierz Żegleń. Tkanina, z której była wykona kamizelka, pochłaniała energię pocisku. 
Tkanina ta była odporna na kule zdolne przebić grube sosnowe deski i blachę żelazną. Z 
czasem jednak pojawiły się nowe rodzaje pocisków, przed którymi ta kamizelka już nie mogła 
chronić.  

Innym polskim wynalazkiem jest lampa naftowa. Została ona skonstruowana przez polskiego 
chemika i farmaceutę Ignacego Łukasiewicza w 1853 roku we Lwowie. Swój sukces 
zawdzięcza ona większej wydajności niż świece oraz tańszej eksploatacji niż oświetlenie 
olejowe i gazowe.  

Wykrywacz min również jest owocem pracy Polaków. Pierwszy wykrywacz min został 
skonstruowany podczas II wojny światowej prze dwóch poruczników: Józefa Kosackiego oraz 
Andrzeja Garbosia. Wynalazek ten był tak dobry, że używało go wiele armii przez kolejne 50 
lat.  

Pierwszy ręczny kasownik do biletów został wynaleziony przez Polaka Jana Józefa 
Baranowskiego w 1848 roku. Za ten wynalazek otrzymał on w 1849 roku na Wystawie 
Krajowej w Paryżu medal ministra robót publicznych Francji oraz medal francuskiego 
Towarzystwa Zachęty do Wynalazczości.  

Również Melex, czyli niewielki pojazd napędzany silnikiem elektrycznym, jest polskim wynalazkiem. Jest on produkowany w 
Mielcu i jest bardzo popularnym pojazdem w swojej klasie, nawet tak, że wszystkie podobne pojazdy elektryczne określa się 
mianem „meleksów”. Pojazdy te są produkowane w kilkunastu odmianach o różnym przeznaczeniu, np. wózki golfowe, 
pojazdy bagażowe, karawany czy ambulanse.   

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Ignacy Łukasiewicz – polski chemik i farmaceuta, wynalazca ropy 
naftowej. Był on też prekursorem przemysłu naftowego, po tym 
jak udało mu się uzyskać naftę z ropy naftowej.  
 

 

Jednymi z współczesnych polskich wynalazków są łaziki 
marsjańskie, czyli pojazdy skonstruowane do 
eksploatacji powierzchni innych planet. Polskie łaziki 
marsjańskie zdobywają wiele nagród na całym świecie. 
Parokrotnie polskie grupy studentów z uczelni 
technicznych zdobywały pierwsze miejsca w 
międzynarodowych konkursach, np. University Rover 
Challenge.     

Pytania 

1. Jakie są najbardziej znane na świecie polskie wynalazki?  

2. Jak nazywa się pojazd elektryczny wytwarzany w Polsce i gdzie jest on produkowany?  

3. Kim był Ignacy Łukasiewicz i jaki przemysł rozwinął się dzięki niemu? 
 

Lampa naftowa  
(za: wikipedia.pl)  
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Polska matematyka 
19 

Wprowadzenie 

 

W XXI wieku wielu młodych ludzi nie lubi uczyć się 
matematyki, a dotyczy to nie tylko młodych Polaków. 
Jednak przez wiele lat Polska słynęła z wybitnych 
matematyków, którzy byli cenieni i chętnie zatrudniani 
na całym świecie. 
Szczególne znaczenie miała lwowska. Poza tym duże 
znaczenie mają związani z matematyka Polscy 
kryptolodzy, którzy wnieśli znaczący wkład w złamanie 
szyfru Enigmy. Model Enigmy z Warszawskiego Muzeum Techniki 

(za: Wikipedia.pl) 

Treść 

Szczytowy okres rozwoju polskiej myśli matematycznej przypada na I połowę XX wieku, a szczególnie okres dwudziestolecia 
międzywojennego. To właśnie z tym okresem związana jest lwowska szkoła matematyczna. Nieco mniej znana pozostaje 
warszawska i krakowska szkoła matematyczna.  

Należy jednak pamiętać, że już wcześniej mieliśmy w Polsce wybitnych matematyków do których należeli: Witelon – pierwszy 
polski matematyk, żyjący w XIII wieku, autor traktatu o optyce, który był podstawowym podręcznikiem w tej dziedzinie przez 
ponad III wieki, a uczyli się z niego tacy mistrzowie jak Leonardo da Vinci czy Newton. Trzeba też pamiętać o Adamie 
Adamandynie Kochańskim, który był nadwornym matematykiem króla Jana III Sobieskiego, uczonym na miarę Newtona czy 
Leibniza, autorem jednego z najprostszych i najpiękniejszych wyprostowań okręgu – skonstruowania odcinka równego 
obwodowi okręgu (możliwa jedynie w pewnym przybliżeniu ze względu na nieprecyzyjność liczby π). Po I wojnie światowej 
narodziła się polska szkoła matematyczna, w której na uwagę zasługują dwa ośrodki: lwowski i warszawski.  

Lwowska szkoła matematyki była skupiona wokół Hugona Steinhausa i Stefana Banacha, wykładowców na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza. Domeną tej szkoły była analiza funkcjonalna, a Steinhaus i Banach są uznanymi na całym świecie autorami 
podstawowych założeń w tej dziedzinie matematyki, m. in. twierdzenie Banacha-Steinhausa. Niestety Stefan Banach zmarł  
krótko po zakończeniu II wojny światowej na raka płuc. Natomiast Hugo Steinhaus po II wojnie światowej przeniósł się do 
Wrocławia, gdzie miał na tyle silną pozycję i uznanie w świecie nauki, że nawet otwarte krytykowanie ówczesnej władzy mu 
nie zaszkodziło. Do innych znanych członków lwowskiej szkoły matematyki należy zaliczyć Stanisława Ulama, który skorzystał z 
zaproszenia do USA i w 1935 przeprowadził się tam na stałe. Pracował tam m.in. na uniwersytecie Harvarda, a przez wiele lat 
także w ośrodku badań jądrowych Los Alamos, również przy Projekcie Manhattan (projekt zmierzający do konstrukcji i 
produkcji bomby atomowej). 

Z polską myślą matematyczną ściśle związani są też polscy kryptolodzy, którzy zasłynęli rozszyfrowaniem niemiecką Enigmę. 
W ścisłej grupie pracującej nad tym zadaniem znaleźli się Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Zespół polskich 
kryptologów zarówno złamał kod Enigmy na początku lat trzydziestych XX w., jak i zbudował jej kopię, a także maszynę 
deszyfrującą. Po kolejnych modyfikacjach wprowadzanych przez Niemców, również polscy kryptolodzy potrafili 
dostosowywać metody deszyfrowania. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej efekty swoich pracy przekazali 
przedstawicielom francuskiego i brytyjskiego wywiadu. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Enigma – niemiecka maszyna szyfrująca, której nazwa pochodzi z 
języka greckiego i znaczy tyle co „zagadka”. Opatentował ją Artur 
Scherbius w 1918 roku, a pierwsze modele urządzenia pojawiły 
się w powszechnym użyciu na początku lat dwudziestych XX 
wieku. Maszyna wykorzystywana przez Niemców, i nie tylko, 
przez wiele lat, mająca modele zarówno cywilne, jak i wojskowe. 

 

Lwowscy matematycy mieli zwyczaj spotkania się w 
kawiarniach, szczególnie upodobali sobie „Kawiarnię 
Szkocką”, gdzie spędzali wiele godzin na stawianiu 
problemów matematycznych, a następnie na 
poszukiwaniu rozwiązań. Swoje przemyślenia często 
notowali na marmurowych blatach stolików, które 
można było szybko ścierać. 

Pytania 

1. Jak nazywał się pierwszy polski matematyk? 

2. Wymień nazwiska trzech Polaków zasłużonych przy rozszyfrowaniu Enigmy. 

3. Co to jest lwowska szkoła matematyki? 
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Polscy naukowcy, którzy zmieniają świat  

20 

Wprowadzenie 

 

Polscy naukowcy od wieków mają znaczący wkład  
w rozwój nauki światowej.  
 
Mikołaj Kopernik, Maria Curie-Skłodowska, Jan Heweliusz, 
Marian Smoluchowski to naukowcy, którzy zaznaczyli swoją 
obecność w dziedzinie nauk ścisłych sięgając niekiedy po 
najwyższe odznaczenia, m.in. Nagrodę Nobla. 
 
 

 
Mikołaj Kopernik – wybitny polski astronom 

(za: wikipedia.pl) 

Treść 

Mikołaj Kopernik (1473-1543). Uznawany za najwybitniejszego naukowca okresu 
Odrodzenia. Swoje zainteresowania kierował na matematykę, medycynę 
ekonomię, ale przede wszystkim zasłynął jak astronom. Opracował 
heliocentryczny model Układu Słonecznego, który zakładał, iż Słońce znajduje się 
w centrum, zaś Ziemia jest planetą obiegającą Słońce po orbicie kolistej. Teoria ta 
została opublikowana w 1543 r. w księdze "O obrotach sfer niebieskich".  

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934). Wybitna fizyczka i chemiczka żyjąca i 
pracująca we Francji. Dwukrotna laureatka nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i 
chemii. To także pierwsza kobieta będąca profesorem Sorbony. Zasłynęła 
odkryciem pierwiastków promieniotwórczych: radu i polonu.  Jej śmierć była 
wynikiem choroby spowodowanej pracą z substancjami promieniotwórczymi. W 
dowód zasług w dziedzinie nauki, jako jedyna kobieta została pochowana w 
paryskim Panteonie. 

Jan Heweliusz (1611-1687). Zasłużony astronom, matematyk i konstruktor 
instrumentów badawczych. Prowadził badania teleskopowe Księżyca tworząc 
dokładne jego mapy. Heweliusz obserwował także komety odkrywając 7 z nich. 
Badał również położenie gwiazd wykonując katalog 1564 gwiazd. Heweliusz był 
także najbardziej znanym gdańskim browarnikiem. 

Marian Smoluchowski (1872-1917). Wybitny fizyk polski alpinista i naukowiec. 
Profesor uniwersytetu we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyjaśnił 
zjawisko błękitu nieba (niebieski kolor nieba), badał zjawiska cieplne w gazach i 
ciałach sypkich, sformułował teorię ruchów Browna, z których korzystał Albert 
Einstein. Po śmierci odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenie Polski. 
Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej nazwiskiem Smoluchowskiego 
nazwano jeden z kraterów na Księżycu. 

Ważne pojęcia 

 

Ciekawostka 

heliocentryzm - teoria budowy Układu Słonecznego głosząca, że 
Słońce jest centralnym ciałem tego układu, a Ziemia jest jedną z 
planet, które krążą wokół Słońca. 
 
rad (Ra) i polon (Po) - radioaktywne pierwiastki chemiczne 
odkryte przez Marię Skłodowską-Curie. 
 

 

Rozpad najstabilniejszego izotopu radu wynosi 1600 
lat.  

Podobizna Mikołaja Kopernika widniała na 4 polskich 
banknotach w latach 1924 (20 gr), 1962 (1000 zł), 1965 
(1000 zł), 1975 (1000 zł). 

Pytania 

1. W jakich dziedzinach i kiedy Maria Skłodowska-Curie otrzymała nagrodę Nobla? 

2. Jaki jest tytuł głównego dzieła Mikołaja Kopernika i o czym ono jest? 

3. Z czego są znani polscy naukowcy na świecie? 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Marian Smoluchowski 
(za: wikipedia.pl) 
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Pierwsze dzieła w języku polskim 
21 

Wprowadzenie 

 

 
Pierwsze utwory pisane w języku polskim mają charakter religijny, 
są to psałterze, przekłady Pisma Świętego, modlitwy, pieśni.  
 
Rozwój języka polskiego w literaturze przypisuje się twórcom takim 
jak Mikołaj Rej i Jan Kochanowski.  
 
 
 

 

Psałterz floriański  (za: wikipedia.pl) 

Treść 

Piśmiennictwo w Polsce zaczyna się rozwijać od XIII w. a najstarszym z zapisów w języku polskim jest zdanie z Księgi 
henrykowskiej sprzed 1270 roku (,,Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”- tłumaczenie: ,, Daj, niech ja pomielę (pokręcę żarna),  
a ty odpoczywaj”). W tamtym okresie przekładano wybrane księgi Pisma Świętego, psałterze (np. Psałterz św. Kingi, psałterz 
floriański), modlitwy i inne teksty kościelne.  

Za najstarszy utwór napisanym w języku polskim uznaje się Bogurodzicę - 
pieśń o charakterze religijnym. Dwie pierwsze  zwrotki powstały 
prawdopodobnie w połowie XII wieku, pozostałe w XV wieku. Bogurodzica 
pełniła rolę nieoficjalnego hymnu państwowego (na przestrzeni wieków 
XIV – XVIII  także hymnu Wielkiego Księstwa Litewskiego,, w wieku XV - 

hymnu królewskiego dynastii Jagiellonów). Rycerstwo polskie wykonywało 
ją m.in. podczas bitwy pod Grunwaldem. 

W języku polskim napisany został także zbiór kazań z pierwszej połowy XIII 
wieku- Kazania świętokrzyskie.  

Przyjmuje się, że najstarszym utworem świeckim napisanym w  języku 
polskim jest wiersz O zachowaniu się przy stole – swojego rodzaju savoir 
vivre zawierający elementy satyryczne.  

Duże znaczenie dla rozwoju literatury w języku polskim miała twórczość 
Mikołaja Reja.   Jest on autorem dialogów (Krótka rozprawa między trzema 
osobami, Panem, Wójtem a Plebanem), wierszy, utworów dramatycznych, 
traktatów etycznych. Z kolei rozwój polskiego języka literackiego 
przypisuje się Janowi Kochanowskiemu- autorowi fraszek, pieśni, wierszy 
okolicznościowych czy trenów, które poświęcił pamięci swojej zmarłej 
córki. Jan Kochanowski napisał także tragedię (Odprawa posłów greckich) i 
przełożył na język polski Księgę Psalmów (tzw. Psałterz Dawidów). 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Psałterz - wydana oddzielnie księga na którą składają się psalmy 
biblijne, używana jako modlitewnik, śpiewnik, lub w 
celach liturgicznych. Nazwa psałterz pochodzi od strunowego 
szarpanego instrumentu muzycznego z płaskim pudłem 
rezonansowym - greckie psalterium 

 

Pierwsze książki dla dzieci w języku polskim, (głównie 
dla dorastających panienek), pisała Klementyna  
z Tańskich Hoffmanowa żyjąca w latach 1798-1845.   
Jej przykładowe utwory to Wiązanie Helenki, Pamiątka 
po dobrej Matce przez młodą Polkę, Olesia i Adaś.  

Pytania 

1. Z którego wieku pochodzi najstarsze zapisane w języku polskim zdanie? 

2. Jaką rolę pełnił utwór Bogurodzica? 

3. Jakimi gatunkami literackimi posługiwał się Jan Kochanowski? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jan Kochanowski 
(za: wikipedia.pl) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Ksi%C4%99stwo_Litewskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski


Copyright: Centrum Dobrego Wychowania: Warsztaty dla klas. Szkolenia dla nauczycieli. www.cdw.edu.pl 

 

 

 

 

P
ie

rw
sz

e
 d

z
ie

ła
  

w
 ję

z
y

k
u

 p
o

lsk
im

 



Copyright: Centrum Dobrego Wychowania: Warsztaty dla klas. Szkolenia dla nauczycieli. www.cdw.edu.pl 

Strona tytułowa ,,Rytmów    
albo wierszy polskich”  

Mikołaja Sępa Szarzyńskiego  
(za: wikipedia.pl) 

 

Literatura baroku  
22 

Wprowadzenie  

 
Epoka baroku w literaturze polskiej przypada mniej więcej na wiek XVII 
i pierwszą połowę XVIII-tego stulecia.  
 
Nazwa epoki pochodzi od portugalskiego wyrazu ,,barocco”, który 
oznacza cenną perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie, odbiegającym 
od powszechnie przyjmowanych. 

 
Jan Andrzej Morsztyn - poeta epoki 
baroku w Polsce (za: wikipeida.pl) 

Treść 

Literaturę baroku charakteryzowało ograniczenie treści utworów, na rzecz rozbudowania form ich wyrazu.  Barokowi pisarze 
postawili sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Stworzyli nowy styl cechujący się 
wielkim bogactwem użytych środków stylistycznych, tj. porównań, przenośni, epitetów, gry słów, mnożeniu określeń na ten 
sam temat, inwersji czyli zmienianie szyku wyrazów, makaronizmów czyli ,,wplatania” wyrazów obcojęzycznych w zdania. 
Miały one na celu olśnienie i wprawienie w zachwyt odbiorców utworu. Rozbudowane, kunsztowne środki poetyckie często 
kolidowały z zawartością myślową utworu. Jednak pisarze barokowi uważali, że poezja powinna 
przede wszystkim zadziwiać, zachwycać niezwykłością metafor, szokujących paradoksów, 
zaskakujących porównań. Podstawą poezji miał być koncept poetycki, czyli oparcie utworu na 
zaskakującym, niezwykłym i zadziwiającym pomyśle.   

W Polsce przyjęto, że barok składał się z trzech podokresów: późny renesans – wczesny barok 
(1580-1620), dojrzały barok (ok. 1620-1680), późny barok –początki oświecenia (ok. 1680-
1764). 

Najwybitniejsi twórcy tej epoki, to: 

- Jan Andrzej Morsztyn - pisał o dworskim życiu, flirtach, miłostkach, stąd jego inne określenie-
poeta miłości. Autor m.in. ,,Lutni” i ,,Kanikuły albo psiej gwiazdy”.  
,,Maliny”, ,,Marności” 

- Wacław Potocki - w swoich utworach używał języka barwnego, plastycznego, o bardzo 
dużej sile wyrazu, a jednocześnie prostego i zrozumiałego. Autor min. ,,Wojny Chocimskiej”. 

- Jana Chryzostom Pasek - zaistniał i stał się popularny wśród XVII-wiecznej szlachty dzięki 
pisanym barwnym językiem ,,Pamiętnikom”.  

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty 
polskiej. W oparciu o XVI - wiecznych historyków twierdzono, że 
szlachta polska wywodzi sie od Sarmatów, starożytnego 
plemienia, zamieszkującego przed wiekami ziemie polskie. W 
rzeczywistości Sarmaci zasiedlali w połowie pierwszego 
tysiąclecia p.n.e. ziemie nad dolna Wołgą. Sarmatom 
przypisywano wiele wspaniałych cech charakteru, jak np. 
wrodzoną dumę, waleczność, odwagę, męstwo, wierność, itp. 

 

Epoka baroku to także czas powstania i 
rozwoju opery łączącej w sobie elementy różnych 
rodzajów sztuk: słowa (tekst opery, czyli libretto), 
obrazu (wystawienie sceniczne) i muzyki. Jej ojczyzną 
były Włochy, ale opera bardzo szybko stała się 
popularna w innych krajach, również w Polsce, gdzie w 
Warszawie, dzięki staraniom Władysława IV, powstał 

teatr operowy. 

Pytania 

1. W którym wieku, w literaturze polskiej rozpoczęła się epoka baroku? 

2. Wymień trzech najważniejszych pisarzy epoki baroku w Polsce. 

3. Wyjaśnij i scharakteryzuj pojęcie konceptu poetyckiego. 
 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://portalwiedzy.onet.pl/67719,,,,odrodzenie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/40260,,,,oswiecenie,haslo.html
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Literatura romantyczna 
23 

Wprowadzenie 

 

Cechy charakterystyczne romantyzmu to wykorzystywanie 
motywów ludowości, religijności, tragizmu. Głównymi 
twórcami epoki są Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. 

Oda do młodości - rękopis z 1820 roku  
(za: wikipedia.pl) 

Treść 

Epoka w historii polskiej literatury przypadająca na lata 1822–1863.  

Romantyzm ma chyba tylu gorących zwolenników, co i zagorzałych przeciwników. Chodzi tu o światopogląd 
romantycznych bohaterów, których autorzy kreowali w oparciu o własne doświadczenia, spostrzeżenia z częstych  
i ciekawych podróży. Wygłaszali opinie kontrowersyjne z punktu widzenia współczesnego czytelnika.  

Romantyzm jest więc epoką skrajności. Z jednej strony charakteryzuje się występowaniem elementów ludowość  
z jej archaicznym językiem, religijnością czy barwnymi strojami i obrzędami (Romantyczność, Ballady i romanse 
Mickiewicza), z drugiej egzotyką przepełniona tajemnicą, grzechem. Z jednej strony aktywny udział w walce 
narodowowyzwoleńczej, chęć oddania życia za ojczyznę (Kordian Słowackiego, Konrad Wallenrod Mickiewicza),  
z drugiej – bierna postawa wobec okrutności życia, przepełnionego rozpaczą, samotnością i negacją wszystkiego.   

Ta epoka propagująca filozofię uczucia, wiary w intuicję i spirytualizm, wypełniona fantastyką, ludowością  
i mistycyzmem spowodowała, że ludzie ponownie uwierzyli w swoje siły widząc, jak nowy duch i nowa idea 
ogarnia wszystkie dziedziny życia (sztukę, filozofię, politykę, obyczajowość, modę).  

Dziś za prekursora epoki romantyzmu w Polsce uważa się Adama Mickiewicza, twórcę takich dzieł jak Oda do 
młodości, Dziady, Pan Tadeusz. Jego Oda do młodości stała się hymnem młodych romantyków. 

Inni znani twórcy tego nurtu to Juliusz Słowacki (Kordian, Balladyna), Zygmunt Krasiński (Nie-boska komedia, 
Irydion), Cyprian Kamil Norwid (Bema pamięci żałobny rapsod,) Aleksander Fredro (Śluby panieńskie).  

 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Mistycyzm- postawa zakładającą możliwość duchowego 
kontaktu z bóstwem, z siłami pozaziemskimi i stawiającą 
wyżej poznanie intuicyjne niż rozumowe. 
 
Spirytualizm- pogląd według którego świat rzeczywisty ma 
charakter duchowy. 

 

Największe działa literatury epoki romantyzmu 
powstały podczas przebywania twórców na emigracji 
poza granicami Polski.  

Pytania 

1. Jakie dzieło jest uważane za hymn młodych romantyków? 

2. Jakie postawy przyjmowali twórcy romantyczni? 

3. Czym różni się mistycyzm od spirytualizmu? 
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Literatura Pozytywistyczna 
24 

Wprowadzenie  

Pozytywizm był prądem umysłowym, który na ziemiach 
polskich łączył się z ruchem społeczno-politycznym 
Polaków pod zaborami. Datę początkową polskiego 
pozytywizmu można podać dość dokładnie, jest to 
1863 rok - rok wybuchu powstania styczniowego. 
Natomiast datę końcową można podać tylko z pewnym 
przybliżeniem - są to lata 90. XIX w.  

Henryk Sienkiewicz - najwybitniejszy twórca epoki 
pozytywizmu (za: wikipedia.pl) 

Treść 

Pozytywizm był epoką kontrastową w stosunku do poprzedzającego go romantyzmu. Polska znajdowała się pod zaborami, a 
po klęsce Powstania Styczniowego nie było już prawie żadnej szansy na odzyskanie niepodległości. Dlatego literatura nie 
miała już charakteru tyrtejskiego (nawołującej do walki w obronie niepodległości), ale zyskała nowy wymiar – informacyjny, 
społeczno–obyczajowy oraz przedstawiający panoramę społeczeństwa.  

Ówczesnych pisarzy cechowało nastawienie socjologiczne, skupiające się na jednostce, 
jako cząstce społeczeństwa. Zajęli się oni pisaniem, o nurtujących ich problemach, 
spełniając utylitarną rolę – pomagając innym.  Przykładem może być Eliza Orzeszkowa, 
która rozwijała społeczne poglądy charakterystyczne dla myśli Polaków po powstaniu. 
Wśród bohaterów jej utworu ,,Nad Niemnem" znaleźć możemy przedstawicieli 
wcielających w życie program pozytywistów.  

Inny twórca pozytywizmu - Bolesław Prus ukazywał z kolei nierówności panujące w 
mieście, wyzysk robotników oraz trudne i ciężkie życie biedoty. Społeczeństwem rządziły u 
niego twarde prawa walki o byt. Prus w swoim utworze ,,Lalka” nakazuje głównemu 
bohaterowi, Wokulskiemu, realizację haseł pozytywistycznych. Los bohatera ukazuje, że 
większość społeczeństwa nie dorosła do realizacji ideałów pozytywistycznych, a 
pojedyncze jednostki nie są w stanie ich zrealizować. 
 
Natomiast  Henryk Sienkiewicz, kolejny wybitny twórca tej epoki, w szczególny sposób 
rozwinął potrzebę istnienia narodowego mitu o heroizmie minionych pokoleń. Mit ten 
pozwalał realizować pozytywistyczne idee przy jednoczesnym odwołaniu do bohaterskiej 
przeszłości narodu. Potrzebę utrwalania bohaterstwa Polaków w świadomości narodowej 
najpełniej rozwinął w Trylogii, pisanej „ku pokrzepieniu serc”. 
 
 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Praca u podstaw - jedno z kluczowych haseł polskiego 
pozytywizmu. Praca u podstaw była swoistą misją dziejową, 
zadaniem klas posiadających i uprzywilejowanych, by zajęły się 
one losem najuboższych. Chodziło przede wszystkim o 
rozwiązanie problemu niedoli ludności wiejskiej. 

 

Nazwa epoki pochodzi od tytułu dzieła Augusta 
Comte’a Kurs filozofii pozytywnej i ma bezpośredni 
związek z rozwijanymi w nim poglądami myśliciela. 
Terminu pozytywizm oznaczającego nazwę epoki 
literackiej używa się w jedynie w Polsce. W pozostałych 
krajach europejskich mowa jest o literaturze realizmu. 

Pytania 

1. Podaj datę początkową polskiego pozytywizmu. 

2. Jakim wydarzeniem historycznym rozpoczyna się epoka pozytywizmu? 

3. Kto jest autorem ,,Lalki” i jakie przesłanie niesie ta wybitna pozytywistyczna powieść. ? 
 

 

 

 

 

 
 

Strona tytułowa pierwszego 
wydania ,,Lalki” Bolesława 
Prusa (za: wikipedia.pl) 
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Literatura początku XX wieku 
25 

Wprowadzenie 

 

Literaturę początku XX wieku możemy podzielić na dwa 

okresy. Pierwszy z nich, to lata 1890-1918, określane w 

historii literatury jako Młoda Polska, modernizm lub 

neoromantyzm. Drugi okres, przypadający na lata 

1918-1939, nazywany jest dwudziestoleciem 

międzywojennym lub międzywojniem. Nazwa 

nawiązuje do dwóch najważniejszych wydarzeń 

historycznych XX w. - I i II wojny światowej. Wyznaczyły 

one początek i koniec tej epoki w dziejach literatury. 

Stanisław Wyspiański - twórca epoki Młodej Polski  
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

Literatura okresu Młodej Polski była skupiona wokół trzech tematów: sprawy 
narodowej (np. Wierna rzeka Stefana Żeromskiego, traktująca o powstaniu 
styczniowym), buntu przeciw Bogu (Hymny Jana Kasprowicza) oraz miejscu i roli 
artysty, i sztuki. W epoce Młodej Polski zaczęto po raz pierwszy wydawać czasopisma 
poświęcone problemom literatury i sztuki. 

W liryce młodopolskiej szczególnie silna była technika impresjonistyczna. Wiersz 
stawał się zapisem ulotnych spostrzeżeń i nastrojów. W dramacie zmniejszyła się rola 
akcji, a zwiększyła funkcja elementów symbolicznych i nastrojowych (np. Wesele 
Stanisława Wyspiańskiego). W prozie natomiast nadal, podobnie jak w poprzedniej 
epoce pozytywizmu, wyraźny był nurt podejmujący problematykę społeczną (np. 
Przedwiośnie  Stefana Żeromskiego). 

W epoce dwudziestolecia międzywojennego, oprócz tematów związanych z pierwszą 
wojną światową, pojawiają się w literaturze próby odzwierciedlenia skomplikowanych 
przeobrażeń i zmian ówczesnego świata, jakie przyniosły za sobą zdobycze 
cywilizacyjne, rozwój komunikacji, wynalazek samolotu czy kina. Pierwsze 
dziesięciolecie twórczości literackiej międzywojnia charakteryzuje optymizm po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz wiara w lepszą przyszłość. Natomiast lata 

30. XX w. cechuje niepokój wywołany wielkim kryzysem gospodarczym na świecie, wzrostem nastrojów totalitarnych i 
przeczuciem zbliżającej się wojny.  

W poezji i sztuce pojawiają się dwa nowe kierunki literackie: Futuryzm i Ekspresjonizm. Futuryzm, odrzucał przeszłość, a głosił 
przyszłość. Głównym tematem wierszy było: miasto, technika, szybkość i nowoczesność. Ekspresjonizm natomiast, polegał na 
posługiwaniu się w twórczości nadmiarem emocji i uczuć. Utwory musiały być dynamiczne. Autor nadużywał w tym celu, w 
wierszach wykrzykników, wielokropków, czasowników i znaków zapytania. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Katastrofizm - postawa wyrażająca przeświadczenie o 
nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i 
cywilizacji. Przejawiała się w literaturze i sztuce dwudziestolecia 
międzywojennego, okresu II wojny światowej, a także 
powojennego.  

 

W dwudziestoleciu międzywojennym Polacy dokonali 
wielu znaczących odkryć. Architekt Stefan Bryła 
stworzył pierwszy na świecie spawany most. 
Zbudowano również bombowiec Łoś, jeden z 
najlepszych tego typu samolotów przed II wojną 
światową. Ówcześni studenci Politechniki 
skonstruowali natomiast  słynny polski samolot RWD. 

Pytania 

1. Na jakie lata przypada epoka Młodej Polski? 

2. Wyjaśnij pochodzenie nazwy epoki ,,dwudziestolecie międzywojenne”. 

3. Wokół jakich tematów była skupiona literatura Młodej Polski? 
 

 

Julian Tuwim - poeta tworzący w 
dwudziestoleciu międzywojennym 
(za: wikipedia.pl) 

http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_termin%C3%B3w_literackich/69286-impresjonizm_fr_impression_wra%C5%BCenie.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwudziestolecie_mi%C4%99dzywojenne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwudziestolecie_mi%C4%99dzywojenne
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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Koncert Jankiela –  
ilustracja do XII Księgi Pana Tadeusza  

(za: wikipedia.pl) 

Literatura i muzyka „ku pokrzepieniu serc” 
26 

Wprowadzenie  

 

W dorobku literatury i muzyki polskiej możemy 
znaleźć wiele utworów, które jako wybitne dzieła 
miały sprawić by przetrwała tradycja polska i 
uchować naszą ojczyznę przed całkowitym 
zniknięciem z mapy świata.  
 
Literatura i muzyka ,,ku pokrzepieniu serc”, jak sama 
nazwa mówi miała na celu podnieść na duchu 
Polaków pod zaborami, wzywać do patriotyzmu. 
Artyści poprzez swoje dzieła chcieli utrzymać Polskę 
przy życiu. 
 

Koncert Fryderyka Chopina 
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

W każdej z epok możemy odnaleźć kilka utworów o szczególnie ważnej dla 
Polaków treści. Mówią one o wielkich zwycięstwach naszego narodu, o 
okresach świetności i urodzaju, o tradycjach i ich kultywowaniu.  

Trzy znaczące dzieła literatury polskiej, które są bliskie sercu każdego Polaka, 
to ,,Pan Tadeusz”, ,,Potop” i ,,Nad Niemnem”. Czytane przez wiele pokoleń, 
podejmowały ważne i ponadczasowe tematy, takie jak patriotyzm, tożsamość 
narodowa, miłość do ojczyzny.  Przemawiały do wyobraźni czytelników, 
napawały ich otuchą i wiarą w lepszą przyszłość. Stanowczo podkreślały, że 
polski naród nie może zginąć! Namawiały do opamiętania się i bronienia swej 
polskości. Czytelnicy mieli uwierzyć, że ich opór i cierpienie mają głęboki sens, 
bo tylko taka jest droga do wolnej ojczyzny.  

Wiarę w ostateczne zwycięstwo mimo przejściowych kłopotów, szykan i 
represji zaborców w stosunku do Polaków podtrzymywała także muzyka. Do 
najwybitniejszych kompozytorów, którzy tworzyli muzykę w tym nurcie należał 
Fryderyk Franciszek Chopin. Po wybuchu powstania listopadowego opuścił kraj 
i udał się na emigrację, gdzie tworzył z myślą o uciskanej ojczyźnie.  Twórczość 
Chopina obejmuje: koncerty, mazurki, polonezy, nokturny, etiudy, preludia, 
walce, ballady, scherza, sonaty, pieśni. Chopin poprzez swoje utwory pragnął 
przybliżyć nadzieję, sprawić, żeby emigranci, choć w myślach mogli znowu 
znaleźć się w rodzinnym domu, chciał umożliwić powrót do kraju beztroskiego, 
serdecznego, na pół baśniowego. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Trylogia ,,Ku pokrzepieniu serc” – cykl powieści historycznych 
autorstwa Henryka Sienkiewicza. Ich akcja toczy się na terenach I 
Rzeczypospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej połowie XVII 
wieku. W skład Trylogii wchodzą: Ogniem i mieczem (1884), 
Potop (1886), Pan Wołodyjowski (1887/88). 

 

 

Fryderyk Chopin zmarł na gruźlicę płuc, przebywając na 
emigracji, w Paryżu. Został pochowany na cmentarzu 
Père-Lachaise. Zgodnie z ostatnią wolą wyjęte po śmierci 
serce Chopina jego siostra przywiozła do Warszawy. 
Zostało ono włożone do urny, a następnie wmurowane 
w filar kościoła pw. Świętego Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. 

Pytania 

1. Kto jest autorem ,,Trylogii” i o czym opowiada to dzieło? 

2. Jak nazywał się najwybitniejszy twórca ,muzyki „ku pokrzepieniu serc” i jakie utwory komponował? 

3. W jaki sposób literatura wpływała na ,,pokrzepienie serc” Polaków? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_Rzeczpospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_Rzeczpospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniem_i_mieczem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_(powie%C5%9B%C4%87)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Wo%C5%82odyjowski
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Główne informacje i rys historyczny języka polskiego 
27 

Wprowadzenie 

Alfabet polski (szare litery występują tylko w wyrazach 
obcego pochodzenia) (za: wikipedia.pl) 

Ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym 
około 44 milionów ludzi – mieszkańców Polski oraz 
Polaków mieszkających za granicą.  
 
Polski alfabet składa się z 32 liter i występują w nim 
litery charakterystyczne dla języka polskiego: ą, ę, ć,  ł, 
ń, ó, ś, ż, ź. 

 

Treść 

Język polski jest językiem naturalnym, należącym do grupy języków 
zachodniosłowiańskich. 

Jako odrębny język polszczyzna zaczęła się kształtować w X wieku, pełniąc 
ważną rolę w powstaniu i rozwoju państwa polskiego. Najstarszy druk w 
języku polskim ukazał się w 1475 roku we Wrocławiu. Były to trzy modlitwy 
katolickie "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario" oraz "Wierzę w Boga". Literacka, 
ponadregionalna odmiana języka wykształciła się w XV i XVI wieku, o czym 
świadczy bogata literatura renesansowa napisana po polsku. Początkowo 
rozwój języka polskiego odbywał się pod silnym wpływem języków sąsiadów - 
niemieckiego i czeskiego, a także łaciny. W wiekach późniejszych zaznaczył się 
znaczny wpływ języka francuskiego, obecnie zaś język polski, podobnie jak 
inne języki europejskie, przejmuje wiele z języka angielskiego.  

Wyróżnia się cztery okresy rozwoju języka polskiego: staropolski – od czasów 
najdawniejszych do XVI w., średniopolski – od XVI w. do końca XVIII w., 
nowopolski – do 1930r. oraz współczesny.  

W dużym przybliżeniu przeciętny Polak czynnie zna (czyli używa w 
wypowiedziach) nie więcej niż kilkanaście tysięcy słów, natomiast biernie 
(rozumie, ale nie używa) – ok. 30 tysięcy słów. Wyjątkami są osoby, które 
mogą biernie znać nawet 100 tysięcy słów. Jednak badania filologów z 
Uniwersytetu w Białymstoku wykazują, że wystarczy znajomość 1200 
najczęściej używanych słów w języku polskim, by móc zacząć się nim 
posługiwać. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka 
Polskiego jako Obcego istnieje od 2004 roku. Dzięki niej 
obcokrajowcy mogą zdawać egzamin poświadczający ich 
znajomość języka polskiego na jednym z trzech poziomów (B1, 
B2, C2). Szacuje się, że na całym świecie języka polskiego jako 
obcego uczy się 10 000 osób.  

 

W języku serbsko-chorwackim litera „ć” pojawiła się 
właśnie jako zapożyczenie z alfabetu polskiego w XIX w. 

Język polski należy do najtrudniejszych języków świata. 
Ma trudną wymowę, gramatykę i ortografię. Ponadto 
jest bogaty w wiele związków frazeologicznych i 
przysłów, które są często używane.  

Pytania 

1. Jakie są pierwsze teksty wydrukowane w języku polskim?  

2. Jakie są litery charakterystyczne dla języka polskiego? Wymień je.    

3. Jak dużą liczę wyrazów w języku polskim trzeba znać, aby móc się nim posługiwać?  
 

 

 

 

 
 

 

Najstarszy druk w j. polskim z 1475   
(za: wikipedia.pl) 
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Części mowy w języku polskim 
28 

Wprowadzenie 

 

Części mowy to klasy wyrazów, z którymi łączą się 
określone funkcje składniowe.  
 
W języku polskim występują części mowy odmienne i 
nieodmienne. Ilość form odmiennych części mowy 
powoduje, że jeżyk polski jest jednym z 
najtrudniejszych języków świata.  
 
Treść 

Do odmiennych części mowy zalicza się m.in.: rzeczownik, 
przymiotnik, czasownik, liczebnik oraz zaimek. Do nieodmiennych 
natomiast zalicza się m.in.: przysłówek, przyimek.  

Rzeczownik w języku polskim odmienia się przez liczby i przypadki, 
występuje w rodzajach. Liczba rzeczownika może być pojedyncza lub 
mnoga. Przypadków w języku polskim występuje siedem. Rodzaje 
rzeczownika w liczbie pojedynczej to: męski, żeński i nijaki, natomiast 
w liczbie mnogiej męskoosobowy i niemęskoosobowy.  

Przymiotniki określają rzeczowniki, wskazując jego cechy. Również 
podlegają odmianie przez przypadki, liczby i rodzaje. Podlegają także 
stopniowaniu. Wyróżnia się stopniowanie przymiotników proste lub 
opisowe.  

Czasownik jest nazwą czynności lub stanów. Podlega odmianie przez 
czasy – w języku polskim przeszły, teraźniejszy i przyszły, tryby – 
orzekający, rozkazujący, przypuszczający, liczby, osoby i rodzaje.  

Liczebnik to część mowy określająca ilość, liczbę, kolejność. W języku 
polskim występuje dziewięć rodzajów liczebników, np. liczebniki 
główne, porządkowe, zbiorowe. Liczebniki odmieniają się przez 
przypadki i rodzaje.  

Zaimek może zastępować rzeczownik, przymiotnik, przysłówek lub 
liczebnik. W zależności od tego jaką część mowy zastępują, taką 
przyjmują odmianę. Ponadto można wskazać rodzaje zaimków ze 
względu na ich funkcje, np. osobowe (ja, ty..), zwrotne (się, sobie…), 
dzierżawcze (moje, twoje…). 

Przysłówek występuje przeważnie z rzeczownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem. W języku polskim najczęściej 
tworzy się je od przymiotników. Przysłówek odpowiada na pytanie „jak?”.  

Przyimek jest to część mowy, która łączy się z rzeczownikiem i nadaje mu inny sens, np. stół – na stole, pod stołem.  

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Deklinacja – jest to odmiana wyrazu przez przypadki i liczby. 
Deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki, zaimki oraz 
liczebniki.  
 

 

Gramatyka języka polskiego należy do najtrudniejszych 
na świecie. Liczebnik „dwa” ma aż kilkanaście różnych 
form: dwa, dwie, dwoje, dwóch (lub dwu), dwaj, 
dwiema, dwom (lub dwóm), dwoma, dwojga, dwojgu, 
dwojgiem, dwójka, dwójki, dwójkę, dwójką, dwójce, 
dwójko… 

Pytania 

1. W jakich rodzajach występuje rzeczownik w języku polskim? Podaj przykłady. 

2. Jakie rodzaje liczebników występują w języku polskim? Podaj dwa rodzaje.  

3. Co to jest deklinacja i jakie części mowy jej podlegają? 
 

 

Przypadki w języku polskim 

Przypadek 
Na jakie odpowiada 

pytanie? 

mianownik  kto? co? 

dopełniacz kogo? czego? 

celownik komu? czemu? 

biernik  kogo? co? 

narzędnik  (z) kim? (z) czym? 

miejscownik  o kim? o czym? 

wołacz  o! 
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Części zdania w języku polskim 
29 

Wprowadzenie 

 

W języku polskim występuje pięć części zdania. 
Najważniejszy z nich jest orzeczenie, czyli czasownik 
wskazujący czynność, której dotyczy zdanie. 
 
Orzeczenie jest jedynym niezbędnym elementem zdania. 
W języku polskim nawet podmiot nie musi występować 
w zdaniu. Samo orzeczenie już może tworzyć zdanie, np. 
Idę! 
 

 

Treść 

Do części zdania w języku polskim zaliczamy: orzeczenie, podmiot, 
przydawka, dopełnienie oraz okolicznik.  

Orzeczenie opisuje czynność podmiotu. Wyróżniamy dwa typy orzeczeń: 
czasownikowe, wyrażone osobową formą czasownika (Dziś jest ładna 
pogoda.) oraz imienne, złożone z łącznika (osobowa forma czasowników: 
być, stać się, zostać) i orzecznika (innej części mowy) – Stanisław został 
dyrektorem banku.  

Podmiot wskazuje na wykonawcę czynności. Jest to najważniejszy 
rzeczownik w zdaniu. Wyróżniamy podmiot gramatyczny wyrażony w 
mianowniku – Tata maluje dom., podmiot logiczny wyrażony w 
dopełniaczu – Nie ma sukcesów bez ciężkiej pracy., podmiot domyślny – 
(My) Jedziemy na wycieczkę., podmiot szeregowy – Jurek i Agata to 
rodzeństwo. oraz podmiot zbiorowy – Cała rodzina idzie do kina.   

Przydawka w zdaniu określa rzeczownik. Może występować jako 
przymiotnik – zielona sukienka, zaimek – ten dom, liczebnik – piąta klasa, 
rzeczownik w mianowniku – poeta Jan Kochanowski, rzeczownik w 
dopełniaczu – brat Kasi.  

Dopełnienie jest określeniem czasownika w zdaniu. Najczęściej występuje jako rzeczownik – Kocham kino., zaimek – Nie znam 
go., bezokolicznik – Lubię gotować.  

Okolicznik również określa czasownik. Wyróżnia się następujące rodzaje okoliczników: miejsca (skąd?, dokąd?), czasu 
(kiedy?), celu (po co?), przyczyny (dlaczego?), sposobu (w jaki sposób?), przyzwolenia (mimo co?) oaz warunku (w jakich 
okolicznościach?).  

Podmiot i orzeczenie to najważniejsze części zdania. Przydawka, dopełnienie i okolicznik są mniej ważne. One określają 
podmiot i orzeczenie. Nie muszę występować w każdym zdaniu. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Podmiot – jest to najważniejszy rzeczownik w zdaniu. Wskazuje 
on na wykonawcę czynności.  

Orzeczenie – jest to czasownik, wskazujący czynność podmiotu. 
Jest to niezbędny element zdania.  

 

W języku polskim występuje podmiot domyślny. 
Oznacza to, że niekiedy można pominąć podmiot w 
zdaniu, czyli osobę lub rzecz, której zdanie dotyczy. O 
tym co jest podmiotem, domyślamy się po formie 
orzeczenia, np. (Ja) Nie umiem pływać.  

Pytania 

1. Co to jest podmiot domyślny? Podaj przykład.  

2. Jakie są części zdania w języku polskim?   

3. Jakie części mowy mogą występować jako przydawka w zdaniu?  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rodzaje podmiotów w języku polskim 
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Hymn, godło i flaga Polski 
30 

Wprowadzenie 

 

 

Hymn, godło i flaga Polski są symbolami narodowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej 
(za: prezydent.pl) 

Treść 

Od 26 lutego 1927 roku oficjalnym hymen Polski jest 
Mazurek Dąbrowskiego powstały w 1797 roku. Został on 
napisany przez Józefa Wybickiego na potrzeby Legionów 
Polskich we Włoszech. Autor melodii jest nieznany. Hymn 
ma cztery zwrotki, które nawiązują do wzniosłych 
wydarzeń z historii oręża Polskiego i wyrażają tęsknotę za 
odzyskaniem niepodległości. Mazurek Dąbrowskiego 
towarzyszył Polakom podczas takich wydarzeń jak 
powstania listopadowe i styczniowe czy Wielka 
Emigracja. 

Oficjalnym godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest 
wizerunek białego orła w koronie na czerwonym tle. 
Nawiązuje to do herbu Piastów – pierwszej dynastii 
władców polskich. Złota korona w herbie została na 
nowo przywrócona w 1989 roku. 

Będąca jednym z dwóch barw narodowych biel symbolizuje czystość, zaś barwa czerwona – odwagę i waleczność. 

Etymologia słowa „Polska” nie jest do końca znana. Prawdopodobnie pochodzi ona od nazwy plemienia Polan, 
będących praojcami państwa polskiego. Nazwa Rzeczpospolita bierze swój początek w Unii polsko-litewskiej 
podpisanej w 1569 roku. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
symbole narodowe – symbole prezentujące wartości i ciągłość 
historii narodów, stanowiące o tożsamości narodowej 

 

Pierwszym Polskim hymnem była pieśń Bogurodzica 
napisana na cześć Najświętszej Matyi Panny. Powstała 
ona prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. 
Była śpiewana przez rycerstwo polskie w Bitwie pod 
Grunwaldem w 1410 roku. 

Pytania 

1.  W którym Mazurek Dąbrowskiego został uznany za oficjalny hymn Polski? 

2. Co symbolizują polskie barwy narodowe? 

3. Dlaczego ważne jest szanowanie symboli narodowych? 
 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej 
(za: prezydent.pl) 
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Polacy poza granicami Polski 
31 

Wprowadzenie 

 

Za członków Polonii i Polaków poza granicami uważa 
się najczęściej wszystkich, którzy bez względu na kraj 
urodzenia i znajomość języka zachowują świadomość 
polskiego pochodzenia, przejawiają zainteresowanie 
polską kulturą oraz wykazują zrozumienie dla polskich 
interesów narodowych. 

Polonia i Polacy poza granicami kraju na świecie 
(za: wikipeida.pl) 

Treść 

Polacy od czasów Wielkiej Emigracji, jaka miała miejsce po 
upadku powstania listopadowego zaczęli rozjeżdżać się w różne 
strony Europy i świata. Początkowo powody emigracji były 
głównie polityczne. Wyjeżdżający byli zmuszani do wyjazdów 
przez nieprzychylne władze, później, jak na przykład w 1968 r. lub 
po wprowadzeniu stanu wojennego uciekali z kraju w obawie 
przed represjami. Na okres lat osiemdziesiątych przypada wielka 
fala emigracji do Stanów Zjednoczonych, które jawiły się Polakom 
jako raj. Z kolei na południu Ameryki najwięcej Polaków pojawiło 
się na przełomie XIX i XX w., tworząc silną Polonię 
Latynoamerykańską. Dziś wyjeżdżają przeważnie młodzi Polacy, 
głównie w poszukiwaniu pracy głównie do krajów Europy 
Zachodniej. 

Szacuje się, że w chwili obecnej na emigracji przebywa około 21 
milionów Polaków, co stanowi ponad połowę liczby osób 
mieszkających w kraju. Największe polonijne centra znajdują się 
w Stanach Zjednoczonych (głównie w Chicago), w Niemczech i 
Brazylii. Duże liczebnie Polonie powstały także w Kanadzie, 
Argentynie i Australii, Francji, Danii, Holandii, Szwecji i oraz 
Austrii. 

Wielu osiadłych na stałe emigrantów zrzesza się też w organizacjach polonijnych, np. Kongres Polonii Amerykańskiej. Ponadto 
działają także stowarzyszenia, kluby oraz związki Polaków. W Polsce natomiast, organizowane są festiwale polonijnych 
zespołów artystycznych, igrzyska sportowe, kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży, kursy, spotkania uczonych polskiego 
pochodzenia, wydawane są kalendarze, książki, foldery i czasopisma. Polonia zachowując wiele cech polskich, stopniowo staje 
się integralną i pełnoprawną częścią społeczeństwa, kraju w którym jest osiedlona. Związki z krajem pochodzenia są oparte 
głównie na więzi emocjonalnej, np. w krajach zamieszkania Polonia organizuje obchody związane z polskimi rocznicami 
historycznymi. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Polonia (z łac. Polonia - Polska) – określenie Polaków i osób 
polskiego pochodzenia mieszkających poza 
historycznymi granicami Polski. 

Polacy poza granicami – tego terminy używa się częściej do 
określenia społeczności polskich, które żyją na terenach kiedyś 
należących do Polski (np. na Litwie, Ukrainie czy Białorusi). 

 Obecnie emitowane są 3 telewizje nadające z 
terytorium Polski dla rodaków za granicą należące do 
trzech największych nadawców telewizyjnych w Polsce: 
TVP Polonia, Polsat 2 International i TVN International. 
Kanały te emitują przede wszystkim powtórki z 
kanałów dla widzów w Polsce. Wśród Polaków 
mieszkających za granicą bardzo duża popularnością 
cieszy się również Radio Maryja. 

Pytania 

1. Ile milionów Polaków przebywa na emigracji? 

2. W jakich krajach znajdują się największe skupiska Polonii? 

3. Wyjaśnij znaczenie i pochodzenie terminu ,,Polonia” oraz określenia Polacy poza granicami. 
 

Polonia amerykańska 
(za: wikipedia.pl) 

http://www.infopolonia.pl/historia-polskiej-emigracji/
http://www.infopolonia.pl/dlaczego-wyjezdzamy/
http://www.infopolonia.pl/polonia-w-usa/
http://www.infopolonia.pl/polacy-w-ameryce-poludniowej/
http://www.infopolonia.pl/polacy-w-ameryce-poludniowej/
http://www.infopolonia.pl/najwieksze-skupiska-polonii/
http://www.infopolonia.pl/stowarzyszenia-i-organizacje-polonijne/
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_pa%C5%84stwowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/TVP_Polonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polsat_2
http://pl.wikipedia.org/wiki/TVN_International
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Polscy bohaterowie innych krajów  
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Wprowadzenie 

 
Józef Bem – bohater Polski, Węgier i Turcji 

(za: wikipedia.pl) 

Zaznaczyli swoją obecność w dziejach historii i na zawsze wpisali się 
w jej karty odznaczając się bohaterstwem, ofiarnością dla drugiego 
człowieka i niebywała odwagą. 
 
Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, Jan Paweł II, Józef Bem - 
bohaterowie na miarę wszechczasów. Walczyli zarówno słowem, jak 
i szablą. 
 
 

 

 

Treść 

Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Generał polski i amerykański. Przywódca powstania narodowego (zwanego 
kościuszkowskim) z 1794 roku w obronie Konstytucji 3 Maja (1791) i wolności państwa polskiego. Odznaczył się w czasie 
wojny polsko-rosyjskiej w bitwie pod Dubienką (w 1792). Odznaczony Orderem Orła Białego. Generał brygady wojsk 
amerykańskich w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pochowany na Wawelu. W uznaniu zasług na jego cześć 
usypano w latach 1820-1823 Kopiec Kościuszki w Krakowie.  

Kazimierz Pułaski (1747-1779). Polski generał. Zasłynął jako przywódca konfederacji barskiej i obrońca Jasnej Góry przed 
Rosjanami. Dowodził kawalerią po stronie George’a Washingtona w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
Organizator Legionu Pułaskiego. W 1779 odniósł zwycięstwo nad wojskami angielskimi pod Charleston. Zginął w wyniku ran 
poniesionych w bitwie pod Savannah. Uznany za bohatera narodowego zarówno w Polsce, jak i w USA. 11 października jest w 
USA dniem Pamięci Generała Pułaskiego.  

Jan Paweł II (1920-2005) Pierwszy Polak papież. Urodził się w Wadowicach jako Karol Wojtyła. W 1978 roku został ogłoszony 
głową Kościoła Katolickiego przybierając imię Jan Paweł II. To także pierwszy papież spoza Włoch od 445 lat. Okres jego 
pontyfikatu to czas licznych pielgrzymek, które gromadziły rzesze wiernych. Wiele uwagi poświęcił na dialog z 
przedstawicielami innych wyznań. W roku 1981 podczas audiencji generalnej, dokonano pierwszego zamachu na życie 
papieża. Odznaczony licznymi nagrodami, m.in. Orderem Orła Białego. Ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego 27 kwietnia 
2014. 

Józef Bem (1794-1850). Polski generał i artylerzysta. Zasłużony w walce o niepodległość Polski, dowódca wojsk węgierskich i 
tureckich. Uczestnik wojen napoleońskich. Brał udział w Powstaniu Listopadowym dając się poznać jako odważny dowódca. 
Odznaczył się również w bitwie pod Ostrołęką (1831) i podczas obrony Warszawy. Zdobył tytuł generała brygady o 
odznaczenie złotego krzyża Virtuti Militari. Jego życie pokazuje, że był nie tylko patriotą, ale także żołnierzem walczącym w obronie 

innych narodów. 

Ważne pojęcia 

 

Ciekawostka 
 

Krzyż Virtuti Militari - polskie odznaczenie wojskowe nadawane 
za wybitne zasługi bojowe. Ustanowione przez Stanisława 
Augusta w 1792. 

Kopiec Kościuszki – kopiec w Krakowie znajdujący się na 
Wzgórzu św. Bronisławy poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. 
Sypanie kopca rozpoczęto w 1820 r  

 

W czasie trwania pontyfikału, Jan Paweł II odbył 104 
pielgrzymki zagraniczne, 145 na terenie Włoch, 
odwiedził 130 krajów, ok. 900 miejscowości. W sumie 
pokonał 1 mln 700 tys. km co daje 30-krotne 
obiegnięcie Ziemi wzdłuż równika. To także 3-krotna 
odległość Ziemi od Księżyca. 

Pytania 

1. W którym roku Karol Wojtyła został papieżem? 

2. Jakich krajów bohaterem narodowym jest Józef Bem? 

3. Co charakteryzowało pontyfikat Jana Pawła II?  
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Polscy święci i błogosławieni znani na całym świecie 
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Wprowadzenie 

 

 

Historia Polski na przestrzeni dziejów obfituje w wielu 
świętych i błogosławionych znanych dziś na całym 
świecie. Do tych, którzy najbardziej zapadli w pamięć 
tysięcy ludzi należą m.in.: św. Jan Paweł II,  
św. s. Faustyna Kowalska czy św. Wojciech. 

Portret beatyfikacyjny Jana Pawła II 
(za: ewtnnews.com) 

Treść 

Święty Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 16 
października 1978 roku został wybrany na papieża. Jego pontyfikat charakteryzował 
się licznymi pielgrzymkami, beatyfikacjami i kanonizacjami. Był bliskim przyjacielem 
młodzieży, rodzin, osób chorych i potrzebujących. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w 
Rzymie, został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku. 

Święta siostra Faustyna Kowalska (Helena Kowalska) urodziła się 25 sierpnia 1905 
roku w Głogowcu. Była zakonnicą Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Jest 
znana na całym świecie z szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. Zmarła 5 października 
1938 roku w Krakowie. 

Święty Stanisław Kostka (ur. 1550 w Rostkowie) jest patronem dzieci i młodzieży. 
Charakteryzował się niezwykłą gorliwością i wrażliwością. Zmarł w wieku 18 lat w 
Rzymie. Był jezuitą. 

Święty Wojciech żył w X wieku. Był benedyktynem, misjonarzem, męczennikiem. 
Jest patronem Polski. 

Święty Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie. Był 
jezuickim męczennikiem, kaznodzieją i misjonarzem. Zmarł 16 maja 1657 roku w 
Janowie Poleskim. Jest patronem Polski. 

Święta Kinga ( ur. 1234. - zm. 1292) polska święta, żona polskiego władcy Bolesława 
V Wstydliwego. Charakteryzowała się umiłowaniem ojczyzny, hojnością i dobrocią. 
Jest patronką Polski. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Beatyfikacja - akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, 
uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na 
publiczny kult, ale o charakterze lokalnym. 

 Jan Paweł II porozumiewał się swobodnie w języku 
polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, 
hiszpańskim, portugalskim, łacinie i klasycznej grece. 

Pytania 

1.  Podaj datę urodzenia św. Jana Pawła II. 

2.  Wymień przynajmniej trzech świętych polskich znanych na świecie. 

3. Jakiego zgromadzenia zakonnicą była św. s. Faustyna Kowalska? 

 
 

Św. Siostra Faustyna Kowalska 
(za: wikipedia.pl) 
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Ustrój polityczny w Polsce  
34 

Wprowadzenie 

 

Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej określa Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 
roku. Polska jest republiką parlamentarną. 
 
W Polsce obowiązuje trójpodział władzy na władzę 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.  
 

Sala posiedzeń Sejmu  
(za: wikipedia.pl) 

Treść 

Ustrój polityczny w Polsce opiera się na zasadach demokracji, wolności jednostki, przekonań, religii i zrzeszania się. 
Obowiązuje zasada suwerenności narodu. Oznacza to, że najwyższym źródłem władzy jest naród, a organy państwowe pełnią 
swoje funkcje z jego przyzwolenia.  

W Polsce władzę ustawodawczą sprawuje Parlament, czyli Sejm i Senat. Władza wykonawcza to prezydent i Rada Ministrów. 
Do władzy sądowniczej zalicza się niezawisłe (niezależne) sądy oraz trybunały. Żadna z tych władz nie sprawuje kontroli nad 
inną.  

Parlament w Polsce jest dwuizbowy. Składa się z Sejmu, czyli niższej izby oraz Senatu, czyli wyższej izby. Sejm składa się z 460 
posłów, wybieranych w wyborach powszechnych. Kadencja sejmu trwa 4 lata. Obradom sejmu przewodniczy Marszałek 
Sejmu. Senat natomiast składa się ze 100 senatorów. Kadencja senatu również trwa 4 lata, a jego obradom przewodniczy 
Marszałek Senatu.  

Wybory do sejmu i senatu w Polsce są: tajne (czyli do urn wrzuca się anonimowe karty osobiście), bezpośrednie (czyli 
obywatele sami ostatecznie decydują o składzie danego organu), równe (czyli każdy wyborca dysponuje równą ilością 
głosów), powszechne (czyli każdy obywatel ma prawo wybierać i zostać wybranym), proporcjonalne (czyli każdy komitet 
wyborczy otrzymuje liczbę mandatów proporcjonalną do liczby głosów na niego oddanych).  

Prezydent Polski wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Na urząd prezydenta można zostać 
wybranym tylko dwa razy. Prezydent stoi na straży przestrzegania Konstytucji, suwerenności państwa i bezpieczeństwa 
państwa oraz nienaruszalności i podzielności jego terytorium. 

Prawo do udziału w wyborach mają wszyscy pełnoletni obywatele, czyli tacy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 
lat. Prawo do głosowania oraz inne prawa obywatelskie mogą zostać jednak odebrane przez sąd w dwóch przypadkach: dla 
dobra osoby np. chorej lub niepełnosprawnej umysłowo (tzw. ubezwłasnowolnienie) lub dla dobra społeczeństwa w wyniku 
przestępstwa, np. zdrady państwa. 

Ważne pojęcia 
 

Ciekawostka 
Prawo wyborcze czynne – prawo przysługujące każdemu 
obywatelowi, który ma ukończone 18 lat (chyba, że odebrano 
mu prawa obywatelskie). Oznacza ono, że może on oddać swój 
głos w wyborach na wybranego przez siebie kandydata. 

Prawo wyborcze bierne – jest to prawo do kandydowania. 
Posiada je każdy obywatel (za wyjątkiem obywateli, którym 
odebrano prawa obywatelskie), a jedynym ograniczeniem jest 
wiek. Aby kandydować do sejmu należy mieć skończone 21 lat, 
do senatu natomiast 30.  

 

Państwo Polskie, a właściwie wtedy Rzeczpospolita 
Obojga Narodów, jako pierwsze państwo w Europie i 
drugie na świecie (po Stanach Zjednoczonych) 
uchwaliło konstytucję. Jest to historyczna Konstytucja z 
dnia 3 maja 1791 roku. 

Słowo rzeczpospolita jest polskim odpowiednikiem 
wywodzącego się z łaciny słowa republika (res publica 
= rzecz publiczna). 

Pytania 

1. Z jakich izb składa się polski parlament?  

2. Jakie są trzy rodzaje władzy w Polsce i kto je sprawuje?  

3. Jakie wyróżniamy dwa rodzaje prawa wyborczego i kto je posiada?  
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CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA 

NASZA MISJA 
Opracowywanie i upowszechnienie innowacyjnych 

metod dydaktycznych oraz budowanie zgranych  

i zaangażowanych zespołów klasowych. 

WARSZTATY I WYCIECZKI DLA KLAS 

WYCIECZKI 

I WARSZTATY 

INTEGRACYJNE 

Wciągające warsztaty i wycieczki 

integracyjne dla klas. Nie tylko 

na początek roku szkolnego! 

EDUKACYJNA 

PRZYGODA 

ŚCISŁA 

Warsztaty i wycieczki połączone 

z edukacją w zakresie  

matematyki i informatyki. 

EDUKACYJNA 

PRZYGODA 

HUMANISTYCZNA 

Wciągające warsztaty i wycieczki 

połączone z edukacją w zakresie 

historii, języka polskiego i WOS. 

EDUKACYJNA 

PRZYGODA 

SPECJALISTYCZNA 

Warsztaty i wycieczki dla klas  

połączone z warsztatami  

preorientacji zawodowej  

i kształtowania kompetencji 

liderskich. 



Centrum Dobrego Wychowania  

Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

Motycz Leśny 51, 21-030 Motycz  

Centrum znajduje się w odległości 16 km od centrum 

Lublina. Można do nas dojechać pociągiem (przystanek 

Motycz Leśny, trasa Lublin - Warszawa) oraz autobusem 

miejskim (nr 85).  

Centrum posiada zaplecze gastronomiczne  

i noclegowe dla 50 osób. 

KONTAKT: Maria Mikuła 

512 305 508  
rezerwacje@cdw.edu.pl 

SKLEP INTERNETOWY CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA 

CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE 

- gry, gadżety i materiały do pracy z grupami 

- materiały edukacyjne i wychowawcze 
15% kupon rabatowy: 

 

cdw-drkp15 
 

Kupon należy wpisać w momencie 

zatwierdzania zmówienia. 
 

sklep.cdw.edu.pl 

Profesjonalne kursy online dla wszystkich osób zajmujących się 

edukacją i wychowaniem. 

Nauczycielom biorącym udział w warsztatach dwudniowych zapewniamy 

bezpłatny dostęp do wybranego kursu.  

10% kupon rabatowy  

na udział w kursach: 
 

nckp-drkp10 
 

Kupon należy wpisać w momencie 

zatwierdzania zmówienia. 
 

kursy.cdw.edu.pl  
Odkrywanie 

Talentów w Edukacji 

Efektywne Metody 

Nauczania 

Gry i Grywalizacja  

w Edukacji 


