
Lekcja 

Temat: Wspólnota narodowa – powtórzenie wiadomości 

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

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

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

zamieszkania, lub kraj z którego pochodzą przodkowie danej osoby. 

4. 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. 

5. 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  

6. Obywatel – to osoba związana z danym paostwem związkami prawnymi. Oznacza to, że jest z nim 
związany na zasadzie praw i obowiązków 

a. Prawa obywatela: 

 opieka ze strony paostwa 

 opieka zdrowotna (w kraju i poza jego granicami) 

 ubezpieczenia, zasiłki, otrzymywanie rent i emerytur 

 prawo do mieszkania w kraju 

 pomoc zagranicą (konsul, ambasador) 

 uprawnienia polityczne (prawo do informacji, tworzenie partii, wpływ poprzez głosowania i 
referenda na władzę i jej wybór) 

b. Obowiązki obywatela: 

 bycie wiernym Rzeczpospolitej Polskiej 

 troszczenie się o dobro wspólne 

 przestrzeganie prawa 
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 płacenie podatków 

 dbanie o środowisko 

 obrona ojczyzny w razie potrzeby 
7. Nabycie obywatelstwa: 

 prawo ziemi-o nabyciu obywatelstwa decyduje miejsce urodzenia –Wielka Brytania, USA, Kanada, 
kraje Ameryki Południowej 

 prawo krwi -o nabyciu obywatelstwa decyduje pochodzenie etniczne rodziców –kraje europejskie 

 naturalizacja -legalne zamieszkiwanie na terenie jakiegoś kraju przez określony czas może uprawniad 
do starania się o jego obywatelstwo. Dodatkowo mogą się pojawiad wymogi dotyczące znajomości 
języka, kultury, historii kraju 

8. Patriotyzm – postawa wyrażana w deklaracjach i w konkretnych działaniach, zakładająca szeroko pojętą 

troskę o dobro narodu i ojczyzny. 

9.  Patriotyzm lokalny – przywiązanie do swojej małej ojczyzny, które przejawia się w zaangażowaniu w życie 

społeczno-kulturalne naszego najbliższego otoczenia (np. miasto, dzielnica, wieś) 

10. Rozumienie patriotyzmu w ujęciu tradycyjnym i współczesnym 

a. Tradycyjne: 

 Gotowośd poświęcenia życia dla ojczyzny 

 Pamięd o historii kraju ojczystego 

 Szacunek dla symboli narodowych 

 Udział w uroczystościach patriotycznych 

b. Współczesne 

 Wywiązywanie się z obowiązków w szkole i pracy 

 Przestrzeganie prawa 

 Udział w wyborach lokalnych i powszechnych 

 Dbałośd o środowisko 

11. Patriotyzm gospodarczy – działania na rzecz rozwoju i umacniania krajowej inicjatywy gospodarczej 

(wytwórczośd, handel, turystyka itp.) 

12. Emigrant - osoba która opuszcza miejsce zamieszkania w celu poszukania sobie nowego miejsca / osiedlenia 
się w innym miejscu 

13. Uchodźca - osoba, która pod przymusem okoliczności opuściła własny kraj - np. z powodu wojny, 
prześladowao politycznych, itp. 

14. Imigrant - przyjazd do danego kraju na pobyt czasowy lub stały 

15. Mniejszością narodową nazywamy grupę reprezentującą narodowośd inną niż narodowośd ludności 
dominującej na terenie danego paostwa. Przedstawiciele takich społeczności najczęściej dbają o zachowanie 
własnych zwyczajów, kultury, języka oraz tradycji, czyli tożsamości narodowej. W Polsce żyją m.in. 
mniejszości niemiecka, ukraioska i białoruska. 

16. Mniejszości etniczne wyróżniają się w społeczeostwie dzięki charakterystycznym zwyczajom lub 
odmiennemu językowi, jednak w odróżnieniu od mniejszości narodowych nie uznają siebie za częśd jakiegoś 
narodu, który ma własne paostwo. W Polsce zaliczamy do nich m.in. Łemków oraz Tatarów. 

17. Polonię tworzą członkowie narodu polskiego mieszkający poza granicami Polski i dbający o zachowanie 
tożsamości narodowej. Najczęściej są to emigranci, którzy opuścili ojczyznę np. z przyczyn ekonomicznych 
lub politycznych, oraz ich potomkowie. Starają się oni utrzymad kontakt z paostwem, w którym się urodzili 
lub z którego pochodzą ich przodkowie, i czują się Polakami. 

18. Tolerancja - oznacza w poszanowanie czyichś poglądów, wyglądu zewnętrznego (np. odnośnie koloru 
skóry), wierzeo, upodobao - różniących się od własnych 

19. Stereotyp - to pewne uproszczone przeświadczenie dotyczące różnych grup społecznych, paostw, 
narodowości, ludzi, zjawisk, itp. 

20. Ksenofobia - oznacza ,,strach przed obcym". Jest to postawa niechęci, wrogości wobec ludzi obcych rasowo, 



religijnie lub etnicznie i tworzonej przez nich kultury. Wyrasta z poczucia wyższości własnego narodu i 
pogardy wobec innych. Często towarzyszy jej agresja i potoczne hasła i określenia jak: „żabojady", 
„makaroniarze", itp. 

21. Homofobia - to postawa niechęci i wrogości wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej np. wobec 
homoseksualizmu. 

22. Nacjonalizm - doktryna polityczna i zarazem przekonanie, że dany naród jest najwyższą wartością, z którego 
wynika określona postawa polityczna, gospodarcza i społeczna.  

23. Rasizm- jest to teoria głosząca, że wartośd człowieka zależy od jego rasy. Według rasistów są bowiem rasy 
lepsze i gorsze, wyższe i niższe. 

24. Szowinizm- jest to skrajna postad nacjonalizmu. Wyraża się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu, 
niedostrzeganiu jego wad i wyolbrzymianiu zalet. Szowinista jest pełen pogardy i nienawiści wobec innych 
narodów. Ideologia ta prowadzi do nietolerancji, wyzysku i dyskryminacji. 

25. Antysemityzm - wrogośd wobec osób pochodzenia żydowskiego. 
 


