
Zastąp podkreślone zwroty, wyrażeniami z ramki. Dla ułatwienia, mają one już 

odpowiednie formy gramatyczne.  

Dbają o swoje hobby, nie jest już popularna, zagwarantuje się, lidera, są coraz mniej 
popularne, jedzą razem, bogacenie się, zrobieniu kariery, zniknął, bardzo się zmienił, 
Uważa się, 

 

Model polskiej rodziny 

 

Dzisiejszy model polskiej rodziny odbiega od tradycyjnego wzorca sprzed kilkunastu lat. 

Przemiana ustrojowa i wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej istotnie wpłynęły na 

sposób myślenia o roli rodziny w społeczeństwie. Zmienił się także jej charakter i 

oczekiwania w stosunku do członków rodziny. Współczesny obraz polskiej rodziny nie 

odbiega znacznie od wzorców zachodnioeuropejskich. Tradycyjny dom, który 

zamieszkiwało kilka pokoleń jednocześnie, odszedł w zasadzie w niepamięć. Owszem, 

ogniska domowe skupiające trzy lub więcej pokoleń zdarzają się jeszcze, niemniej 

jednak, taka sytuacja należy już do rzadkości. 

Rodzina to grupa złożona z osób połączonych ze sobą więzami małżeństwa, 

rodzicielstwa, pokrewieństwa czy adopcji. Tradycyjnie mężczyzna pełnił w niej rolę 

przywódcy. Patriarchat powodował, że polska kobieta stała na drugiej pozycji, jeśli 

chodzi o hierarchię ważności członków rodziny. W ostatnich latach Polacy odchodzą od 

zwyczajowego podziału ról. Panuje powszechne przekonanie, że związek małżeński 

powinien opierać się na partnerstwie, a mężczyzna i kobieta mają wspólnie 

podejmować decyzję w istotnych kwestiach. Zdarza się również, że rolę „głowy 

rodziny” pełni kobieta. 



Matriarchat nie jest jednak zbyt popularny i niewielu panów przyznałoby szczerze, że 

to nie oni rządzą w domu. Dlatego może, tak popularne jest powiedzenie, że 

„mężczyzna jest głową rodziny, lecz kobieta - szyją, która tą głową kręci”. Liczba 

potomstwa, na którą decydują się pary w Polsce, w ostatnich latach wyraźnie spada. 

Przeważa model 2 + 2, czyli rodzice plus dwoje dzieci. Równie popularne jest posiadanie 

tylko jednego dziecka, a nawet nie posiadanie ich wcale. Jest to powodem drastycznie 

spadającego przyrostu naturalnego. Wielodzietne rodziny to coraz rzadszy obrazek. 

Panuje powszechne przekonanie, że odpowiednie wychowanie dzieci jest zajęciem 

bardzo absorbującym i dlatego należy się ograniczyć do małej liczby potomstwa, 

któremu za to zapewni się jak najlepszy start życiowy. 

Polacy coraz częściej stawiają na pierwszym miejscu zdobycie wykształcenia. Dopiero 

po ukończeniu studiów, kupnie mieszkania oraz zrobieniu kariery, młode Polki 

decydują się na macierzyństwo. Przekładanie decyzji o posiadaniu potomstwa na czas 

po zdobyciu wysokiej pozycji zawodowej i odpowiedniego statusu materialnego, 

powoduje, że część małżeństw to małżeństwa bezdzietne. 

Relacje w polskiej rodzinie ulegają zmianie również ze względu na zwiększenie tempa 

życia oraz konsumpcyjny model życia kreowany przez media. Duży nacisk kładzie się na 

gromadzenie dóbr materialnych. Polacy coraz mniej przebywają w domach, pracują 

bardzo ciężko, są często nieobecni, pochłonięci pogonią za pieniędzmi. Aby zapewnić 

dzieciom jak najwyższy standard życia, markową odzież i kosztowne zabawki, pracują 



po godzinach. W ten sposób tracą z nimi rodzicielski kontakt. Dziećmi zajmują się 

opiekunki, wychowawcy i trenerzy. 

Wolny czas rzadko spędzany jest wspólnie, członkowie polskiej rodziny coraz rzadziej 

zasiadają razem do stołu. Zamiast rozmów, spacerów i aktywności łączącej dzieci z 

rodzicami i dziadkami – większość czasu wolnego spędzana jest przed telewizorem 

bądź komputerem. 

Model polskiej rodziny w ostatnich latach uległ poważnej przemianie i to bynajmniej 

nie na korzyść jej członków. Dom rodzinny przestał być opoką, miejscem gdzie 

gromadziły się pokolenia i zawsze był ktoś obecny. Członkowie rodziny powoli 

odsuwają się od siebie. Zamykają w swoich światach, pielęgnują swoje 

zainteresowania, nie dzieląc ich z pozostałymi członkami. Często zajęci pogonią za 

pieniędzmi przepracowani i zmęczeni rodzice żyją „obok” dzieci, które biegając ze 

szkoły wprost na kolejne zajęcia pozalekcyjne, także nie mając wolnego czasu na 

zabawę i odpoczynek. Coraz więcej także rozbitych rodzin, rozwodów, nieszczęśliwych 

dzieci i ich rodziców. 

Polki.com 

Połącz słowa w wyrażenia 

1. Wielodzietne   a) pokrewieństwa 

2. Rozwiedzeni   b) rodziny 

3. Przyrost   c) małżeński 



4. Małżeństwo   d) dzieci 

5. Związek   e) rodzice  

6. Więzy    f) rodziny  

7. Wychowanie   g) bezdzietne  

8. Głowa    h) naturalny  

9. Dom     i) rodzinny 

Podaj synonim: 

1. Związek małżeński – 

2. Bracia i siostry – 

3. Generacja- 

4. Przyrost demograficzny - 

5. Rozpad małżeństwa - 

6. Edukacja - 

7. Osoba, która decyduje w rodzinie - 

8. Więzy krwi - 


