
Lekcja 

Temat: Naród i Ojczyzna 

1. Naród – zbiorowośd ludzka posiadająca wspólne pochodzenie, historię, kulturę, obyczaje, tradycje, mówiąca 

tym samym językiem oraz posiadające własne paostwo, lub dążąca do jego posiadania 

2. Dziedzictwo narodowe – osiągnięty na przestrzeni dziejów narodu dorobek kultury materialnej i duchowej, 

który jest chroniony, rozwijany i przekazywany z pokolenia na pokolenie. 

3. Tożsamość narodowa – świadomośd więzi łączących członków danego narodu 

4. Wspólnoty etniczne – wykazują takie same cechy jak wspólnoty narodowe, jednak nie posiadają własnego 

paostwa i nie dążą do jego utworzenia (np. Romowie, Tatarzy) 

5. Ojczyzna – miejsce, z którym człowiek jest związany uczuciowo. Najczęściej jest to kraj urodzenia i 

zamieszkania, lub kraj z którego pochodzą przodkowie danej osoby. 

6. Ojczyzna lokalna (małą ojczyzna) – najbliższe otoczenie, obszar z którym człowiek czuje związek 

emocjonalny na zasadzie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej. Może byd to region, miasto, 

dzielnica czy wieś. 

7. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej – wywodzą się z historii i tradycji narodu polskiego. Podlegają ścisłym 

regulacjom prawnym dotyczącym ich formy i treści oraz ochronie prawnej w sytuacji znieważenia jakiegoś 

symbolu. 

a. Godło : 

 Orzeł Biały na czerwonym tle z głową zwróconą na prawo, ze złotymi szponami, dziobem oraz 

koroną 

 1919 r – Orzeł Biały stał się symbolem RP 

 1927 r. – opracowano oficjalny wzór godła, który obowiązuje do dziś 

 1945 – 1989 – w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej polski orzeł został pozbawiony korony 

b. Flaga:  

 Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792. Podczas 

obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej 

 Po raz pierwszy polskie barwy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 

lutego 1831 

 Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.  flagą Polski jest prostokątny płat tkaniny o barwach 

Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8.  

 Kolor biały w zakresie wartości duchowych oznacza czystośd i niepokalanie.  

 Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i walecznośd 

c. Hymn: 

 Mazurek Dąbrowskiego napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 r. jako Pieśo Legionów 

Polskich we Włoszech do popularnej melodii marszowej 

 W pierwotnej wersji utwór zawierał 6 zwrotek 

 1927 r. – ustalono ostateczną wersję utworu złożonego z 4 pierwszych zwrotek i refrenu i uznano 

za oficjalny hymn paostwowy obowiązujący do dziś  

8. Przykłady polskiego dziedzictwa narodowego. 

a. Kultura duchowa: 

 Uroczystości i święta narodowe, tradycje, obyczaje 

 Idee wolności i demokracji ukształtowane w okresie pod zaborami i w czasach komunizmu 

 Osiągnięcia naukowe i artystyczne wybitnych Polaków  

b. Kultura materialna: 

 Rezerwaty przyrody, gatunki roślin i zwierząt, krajobraz 

 Zabytki architektury 

 Osiągnięcia techniczne 
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