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Temat: Naród, mniejszości narodowe i etniczne. 

 

Naród - to trwała zbiorowość ludzi, których łączy wspólne pochodzenie, tradycja, kultura i  

              język.  

 

Mniejszością narodową - nazywamy grupę reprezentującą narodowość inną niż narodowość 

ludności dominującej na terenie danego państwa. Przedstawiciele takich społeczności 

najczęściej dbają o zachowanie własnych zwyczajów, kultury, języka oraz tradycji, czyli 

tożsamości narodowej. W Polsce żyją m.in. mniejszości: niemiecka, ukraińska i białoruska. 

 

Mniejszości etniczne - wyróżniają się w społeczeństwie dzięki charakterystycznym 

zwyczajom lub odmiennemu językowi, jednak w odróżnieniu od mniejszości narodowych nie 

uznają siebie za część jakiegoś narodu, który ma własne państwo. W Polsce zaliczamy do nich 

m.in. Łemków oraz Tatarów.   

 

1. Przyporządkuj wymienionym czynnikom narodotwórczym ich właściwe opisy.  

    W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca. 

A – świadomość narodowa 

B – pochodzenie etniczne 

C – symbole narodowe 

D – kultura 

1. Najważniejszy element tożsamości narodowej i źródło odrębności od innych narodów, które  

    stanowi podstawę do identyfikacji jednostek z danym narodem. 

2. Więzi między małymi grupami, które stopniowo zacieśniając się, prowadzą do  

    ukształtowania się dużych zbiorowości, takich jak naród. 

3. Ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych (duchowych),  

    stanowiący przejaw rozwoju narodu, jego kultury i historii oraz będący źródłem poczucia  

    wspólnoty; należy do niego m.in. godło, flaga, hymn, święta i rocznice upamiętniające  

    ważne wydarzenia historyczne. 

4. Historyczny związek z określoną grupą etniczną, która charakteryzowała się wspólnym  

    językiem, wierzeniami, mitami, kulturą, historią, zwyczajami, poczuciem odrębności, a  



    także własnym terytorium. 

 

A – ………… B – ………….   C – ………… D – …………         

 

Zadanie 1.  

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż te formy wspierania mniejszości narodowych i 

etnicznych przez organy władzy publicznej, które – Twoim zdaniem – mogą najsilniej 

wpływać na przeciwdziałanie działaniom zabronionym w przytoczonej ustawie. 

 

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym 

Art. 5 

1. Zabrania się stosowania środków mających na celu asymilację osób należących do 

mniejszości, jeżeli środki te są stosowane wbrew ich woli. 

2. Zabrania się stosowania środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych 

lub etnicznych na obszarach zamieszkałych przez mniejszość. 

Art. 6 

1. Zabrania się dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości. […] 

Art. 18 

1. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu 

wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 

mniejszości. 

2. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności dotacje celowe lub 

podmiotowe na: 

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz 

imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości; 

2) inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości; 

3) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w 

języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku; 

4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości;  

5) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości; 

6) działalność świetlicową; 

7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości; 

8) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach; 



9) propagowanie wiedzy o mniejszościach; 

10) inne programy realizujące cele, o których mowa w ust. 1, oraz wspierające integrację 

obywatelską mniejszości. […] 

Źródło: Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141. 
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