
29. 05. 2020r. zajęcia z wychowawcą kl. VII, Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Polegać jak na Zawiszy, czyli o tym, jak nie rzucać słów na wiatr. 

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć:  
 Zinterpretuj wyrażenia zawarte w temacie zajęć. 

a) polegać jak na Zawiszy –……………………………………………………………………………… 
 
Zwrot pochodzi od imienia Zawiszy Czarnego z Garbowa herbu Sulima, polskiego rycerza i dyplomaty, 
uczestnika bitwy pod Grunwaldem, który już za życia cieszył się dobrą sławą „rycerza bez skazy i 
zmazy”. Przeszedł do historii jako człowiek prawy, wiernie służący królowi, broniący wiary aż do 
śmierci; wzór cnót rycerskich.  

b) rzucać słowa na wiatr –……………………………………………………………………………. 
 
2.  Dopasuj do wyrażeń i związków frazeologicznych, mających w swej konstrukcji wyraz „słowo” lub 

„obietnica”, właściwe opisy znaczeń. (wpisz w pustą rubrykę literę, która występuje obok związku 
frazeologicznego, do którego opis się odnosi) 

A Trzymać (kogoś) za słowo  Przechodząc kolejno do następujących po sobie 
fragmentów tekstu, zdań, słów; systematycznie, 
stopniowo śledząc, wypowiadając, pisząc cały tekst 

B Wpaść komuś w słowo  Bardzo dokładnie, wiernie; wszystko, niczego nie 
opuszczając 

C Na słowo honoru  Złośliwie interpretować czyjąś wypowiedź, 
przyczepiać się do szczegółów 

D Nie pisnąć (o czymś) ani słowa Nie pisnąć 
słowem 

 Nie wystrzegać się słów nieprzyzwoitych, 
niecenzuralnych, nie unikać wulgaryzmów 

E Słowo po słowie  Zachować milczenie w jakiejś sprawie, nie 
zdradzać się z czymś, nic nie wyjawić 

F Słowo w słowo  O czymś, co się ledwie trzyma, jest niepewne, co 
nie ma realnych, pewnych podstaw swego bytu, o 
czymś, co działa cudem 

G Święte słowa  Przerwać czyjąś wypowiedź, by coś powiedzieć 
H Łapać (złapać) kogoś za słowo A Żądać od kogoś spełnienia jego obietnicy 
I Nie przebierać w słowach  Nie wyzyskać wszystkich możliwości w 

uprawianej dziedzinie, a dotychczasowe 
osiągnięcia traktować jako zapowiedź kolejnych 
sukcesów; nie ustawać w dążeniu do celu 

J Nie powiedzieć (jeszcze) ostatniego słowa  Trafna, celna i mądra uwaga 
K Gra słów  Czynić nierealne obietnice, mamić Obiecywać 

(komuś) złote góry Mamić kogoś korzyściami 
materialnymi, bogactwem, często bez możliwości 
lub zamiaru spełnienia obietnic 
 

L Nie powiedzieć złego, marnego słowa 
(komuś, o kimś) 

 Nie mieć komuś nic do zarzucenia, nie powiedzieć 
o nim nic złego 

Ł Obiecywać gruszki na wierzbie  Dowcip, żart oparty na wieloznaczności lub 
podobieństwie brzmienia wyrazów 

 

3. Na podstawie dostępnych źródeł (encyklopedie, zasoby Internetu) wyjaśnij znaczenie pojęć:  
 obietnica 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  



 przysięga, 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ślubowanie 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Przykładowe deklaracje zobowiązujące do przestrzegania określonych zasad: 
 przyrzeczenie lekarskie (dawniej przysięga Hipokratesa, w Europie deklaracja genewska) 
 przysięga wojskowa  
 przysięga małżeńska 
 przysięga prezydenta 
 przyrzeczenie harcerskie 
 ślubowanie na ucznia, urzędnika 

5. Rozważ, jakie mogą być konsekwencje niedotrzymania słowa? 
 Motto: „Bo kto przysięgę naruszy, / ach, biada jemu, za życia biada!/  I biada jego złej duszy!” 
                                                                                                                           Adam Mickiewicz  
Przykładowe odpowiedzi: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
…………… 

6. Wnioski:  
Warto, by człowiek uświadomił sobie potęgę słowa. Wypowiadane w formie obietnicy czy 
przysięgi słowa zobowiązują nas do wypełnienia złożonych przyrzeczeń. Człowiek 
dotrzymujący słowa budzi szacunek i zaufanie, buduje swój wizerunek człowieka godnego, 
odpowiedzialnego, na którym można polegać, który nie zawiedzie. Złamanie przysięgi rodzi 
konsekwencje moralne, społeczne lub prawne. Wartość i ranga słowa ujawnia się już w Biblii i 
powraca w wielu tekstach literackich, co świadczy o tym, iż zagadnienie ma wymiar 
ponadczasowy, stanowi uniwersalne doświadczenie człowieka. 

 

 


