
CZYTELNIA (część piąta) A2/B1 

SKĄD SIĘ BIORĄ STEREOTYPY? 

 

1. Jako wprowadzenie do lekcji proponuję dyskusję w grupie: 

1. Co to są stereotypy?  

2. Czy mogą być pozytywne stereotypy? Jeśli tak, to jakie? 

3. Dlaczego ludzie wymyślają stereotypy? 

4. Jakie są najczęstsze stereotypy o ludziach z twojego kraju? Czy zgadzasz 

się z nimi? Dlaczego? 

5. Czy macie pomysł, co zrobić, żeby zmienić negatywne stereotypy? itp. 

 

2. Proszę przeczytać fragmenty tekstu i zdecydować, co będzie następne. 

 

X. 0 

Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą stereotypy? Dlaczego tak 

trudno je zmienić i czy są potrzebne?  

A. 

Słyszy się, że kobiety są bardziej romantyczne, troskliwe, płaczą, kiedy oglądają 

ulubiony serial, zmieniają często zdanie, albo mają zły humor bez powodu. A 

mężczyźni to twardziele, którzy są silni, zdecydowani, konkretni i praktyczni, radzą 

sobie świetnie w nowym miejscu, nie mają problemów z kierunkami na mapie i nie 

lubią zajmować się domem.  

B. 

Generalizujemy wtedy i mówimy, że „wszyscy są tacy”, „każdy jest taki albo taki”. 

Stereotypy są częstym tematem żartów, lubimy żartować z blondynek, czy z  

policjantów. Ale stereotypy bywają też niebezpieczne. Czasami ludzie mogą być dla 

siebie niemili, albo agresywni tylko dlatego, że się nie znają, nie wiedzą nic o sobie, a 

swoje oceny budują tylko na podstawie negatywnych opinii, które kiedyś słyszeli. Są 

uprzedzeni do innych osób  tylko dlatego, że różnią się od nich. 

Chyba najczęściej spotykamy stereotypy, kiedy mówimy o narodowościach.  

C. 



Trudno znaleźć odpowiedzi na te pytania, więc może zacznijmy od tego, czym w 

ogóle jest stereotyp? Jest to schemat myślenia, niestety często bardzo uproszczony i 

nie zawsze zgodny z prawdą. Najczęściej mówimy o stereotypach przy okazji 

narodowości, rasy, religii, płci czy zawodu. W konkretnej grupie ludzi znajdujemy 

charakterystyczne cechy, często te negatywne (pozytywne również, ale rzadziej).  

D. 

Chociaż stereotypy nie zawsze są dobre, to można powiedzieć, że w każdym z nich 

jest trochę prawdy. Najważniejsze, żeby nie przesadzać i nie uważać, że usłyszane 

gdzieś opinie są jedynym źródłem informacji o innych. Nie powinniśmy się też bać 

różnic między nami. To co inne, może być dla nas bogactwem. Dlatego powinniśmy 

szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. 

E. 

Każdy Anglik jest elegancki, nosi garnitur i kapelusz i zawsze chodzi z parasolem. 

Wszyscy Włosi są weseli, kochają swoje rodziny, dużo mówią i głośno rozmawiają. 

Każdy Niemiec jest oczywiście doskonale zorganizowany i poważny, a po pracy 

chodzi na mecze, pije piwo i je kiełbaski. A wszyscy Francuzi świetnie gotują, 

spędzają czas w muzeach i są bardzo przystojni.  

Istnieje bardzo dużo stereotypów o kobietach i mężczyznach.  

 

SŁOWNICZEK: 

*skąd się biorą…? / skąd się wzięły…? – skąd coś jest. 

*zastanawiać się / zastanowić się nad czymś (+narzędnik) – myśleć. 

*zmieniać / zmienić coś (+biernik) – kiedy coś nie jest takie, jak było wcześniej. 

Zmieniać / zmienić zdanie – mieć inną opinię, niż kiedyś. 

*znajdować / znaleźć -uwaga! formy czasu przeszłego: znalazłem/znalazłam, ale 

l.mn. znaleźliśmy/znalazłyśmy. 

*w ogóle – generalnie. 

*uproszczony – taki, który jest bardzo prosty, np. To jest uproszczona wersja 

programu komputerowego. 

*zgodny / niezgodny – taki, który się zgadza / nie zgadza z czymś, 

*narodowość – z jakiego jesteś kraju, czy jesteś Amerykaninem, Hiszpanką. 



*rasa – jaki kolor skóry mają ludzie. 

*płeć – czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. 

*niebezpieczny – ryzykowny, niedobry, np. To bardzo niebezpieczna część miasta, 

musisz uważać na siebie wieczorami. 

*ocena – 1. w polskiej szkole nota od 1 do 6, np. Mieliśmy test i dostałem 5 (piątkę)! 2. 

opinia. 

*(być) uprzedzony do kogoś (+dopełniacz) – nie lubić kogoś, bo np. jest z innego 

kraju. 

*różnić się – być innym, nie takim samym. 

*poważny – 1. (człowiek) nie jest wesoły, nie pokazuje emocji, 2. (muzyka) klasyczna. 

*troskliwy – ktoś, kto dba o innych, opiekuje się innymi. 

*płakać – ja płaczę, ty płaczesz. 

*powód –  coś, „prowokuje” inną sytuację, np. Nie byłam w szkole z powodu 

choroby. 

*twardziel – kolokwialnie o mężczyźnie, który jest „twardy”, silny. 

*radzić sobie / poradzić sobie z czymś – wiedzieć, jak coś zrobić, kiedy jest problem. 

*kierunek, kierunki – np. na mapie: wschód, zachód, północ, południe. 

*zajmować się / zająć się kimś, czymś (+narzędnik) – np. Zajmuję się domem - 

jestem gospodynią domową i pracuję w domu; Zajmuję się dziećmi – opiekuję się 

dziećmi. 

*przesadzać – mówić, że coś jest większe, lepsze niż naprawdę, np. Adam jest 

najpiękniejszym mężczyzną na świecie! 

*źródło – 1. miejsce, gdzie zaczyna się rzeka, 2. np. źródło informacji – skąd mam 

informacje. 

*bogactwo (rzeczownik) – sytuacja, kiedy jestem bogaty, kiedy mam dużo. 

*łączyć – tutaj: być razem. 

*dzielić – 1. (tutaj:) być osobno, 2. np. Dzielę pokój z moją przyjaciółką (to znaczy: 

mieszkamy razem w jednym pokoju). 

 

3. Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i zdecydować, czy to zdanie jest prawdziwe (P) 

czy fałszywe (F): 



0. Stereotypy często są nieprawdziwe. (……) P 

 

1. Wiele narodowości ma swoje stereotypy. (…..) 

2. Często żartujemy ze znanych stereotypów. (…..) 

3. Jeśli ktoś zna stereotypy, jest agresywny. (…..) 

4. Kobiety lubią płakać w czasie oglądania wiadomości. (…..) 

5. Różnice między ludźmi mogą  być interesujące. (…..) 

 

4. Proszę uzupełnić zdania słowami, proszę pamiętać w odpowiedniej formie: 

 

stereotyp,  wziąć, zmieniać / zmienić, w ogóle, narodowość, uprzedzony do, powód, 

kierunek, przesadzać, źródło, poważny. 

 

0. Być może w każdym ……………………………………. jest trochę prawdy.    stereotypie  

1. Internet jest doskonałym 

…………………….………………………………………… informacji. 

2. – Jakiej …………………………………………………. jest Sonja? 

- Nie jestem pewny, ale chyba jest pół Szwajcarką i pół Bułgarką. 

3. Piotr jest zawsze bardzo ………………………………………………. i prawie 

nigdy się nie uśmiecha. 

4. Chris jest ………………………………………………… blondynek i mówi, że są 

naiwne. 

5. Diana, dlaczego ………………………………………………. Zdanie? Myślałem, 

że pójdziemy razem do kina. 

6. Ona często płacze bez ……………………………………………… 

7. – Czy wiesz, w którym …………………………………………………. poszedł 

Marek? 

- Niestety, nie widziałem. 

8. Ja ………………………………………………………… nie rozumiem tego 

zadania! 

9. – Skąd się ………………………….………………. ta książka na moim biurku? 



- Agnieszka ją tam położyła. 

10. Tomek często panikuje w nowych sytuacjach i 

……………………………………., że wszystko jest bardzo trudne i niemożliwe do 

zrobienia. 

 

5. Poniżej znajdują się słowa z tekstu. Proszę wybrać poprawną definicję: 

 

0. POTRZEBNY 

a. taki, którego potrzebuję, 

b. taki, którego nie potrzebuję, 

c. taki, który jest praktyczny. 

1. ZASTANAWIAĆ SIĘ / ZASTANOWIĆ SIĘ NAD 

CZYMŚ 

a. mieć opinię, 

b. myśleć, 

c. nie wiedzieć czegoś. 

2. UPROSZCZONY 

a. trudniejszy niż normalnie, 

b. kiedy o coś proszę, 

c. łatwiejszy niż normalnie. 

3. NIEZGODNY Z PRAWEM 

a. nielegalny, 

b. nieśmiały, 

c. niedobry. 

4. OCENA 

a. klasa w szkole, 

b. opinia, 

c. ile coś kosztuje. 

5. RÓŻNIĆ SIĘ 

a. kiedy coś jest takie samo, 

b. kiedy coś jest różowe, 

c. kiedy coś jest inne. 

6.TROSKLIWY 

a. kiedy ktoś  dba o innych, 

b. kiedy ktoś dużo mówi, 

c. kiedy ktoś jest bogaty. 

7. RADZIĆ / PORADZIĆ SOBIE Z CZYMŚ 

a. mieć dużo problemów, 

b. nie wiedzieć, co zrobić, kiedy jest problem, 

c. wiedzieć, co zrobić, kiedy jest problem. 

8. ZAJMOWAĆ SIĘ CZYMŚ 

a. pracować, opiekować się, 

b. robić analizę, analizować, 

c. generalizować. 

9. ŁĄCZYĆ 

a. być we dwoje, 

b. być razem, 

10. DZIELIĆ 

a. być we dwoje, 

b. być razem, 



c. być osobno. c. być osobno. 

 

6. Proszę wyjaśnić po polsku, co znaczą te słowa, a następnie proszę napisać z tymi 

słowami zdania, albo logiczną historię: 

 

(być) uprzedzony do, zmieniać / zmienić zdanie, radzić sobie / poradzić sobie z, 

zajmować się, zastanawiać się / zastanowić się nad, skąd się biorą…/skąd się 

wzięła…?, przesadzać, w ogóle, różnić się, znajdować / znaleźć coś 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 2: C 1, B 2, E 3, A 4, D 5. 

Zadanie 3: 1. P, 2. P, 3. F, 4. F, 5. P. 

Zadanie 4: 1. źródłem, 2. narodowości, 3. poważny, 4. uprzedzony do, 5. zmieniłaś, 6. 

powodu, 7. kierunku, 8. w ogóle, 9. wzięła, 10. przesadza. 

Zadanie 5. 1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. c, 6. a, 7. c, 8. a, 9. b, 10. c. 

 

 

 


