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1.Zastąp podkreślone słowa słowami z ramki 

 

brania udziału, prezenty, otrzymywały, świętowali, zarobkom, prezentów, gospodarce, dziedzin, 

wręczali, każdego roku, odzieży 

 

Dzień Kobiet  

Już starożytni Rzymianie celebrowali na początku marca dzień, w którym mężowie dawali swoim 

żonom prezenty i spełniali ich życzenia. Nazywał się on Matronalia.  

Oficialnie pierwszy obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet miały miejsce w 1909r. w Stanach 

Zjednoczonych. Rok wcześniej na ulicach Nowego Jorku miał miejsce strajk pracownic fabryk 

tekstyliów, które strajowały przeciwko złym warunkom pracy i niskim pensjom i to święto miało 

przypominać ludziom o roli kobiet pracujących w społeczeństwie i ekonomii.  

Od tego momentu Dzień Kobiet zaczął być popularny na całym świecie. W wielu kraju miał na celu 

promowanie prawa kobiet do pracy, obejmowania stanowisk publicznych, równego traktowania 

w pracy, ale również promocję praw wyborczych, czyli możliwości głosowania i startowania w 

wyborach dla kobiet.  (Polski otrzymały prawa wyborcze w 1918 roku.)  

W Polsce Dzień Kobiet był popularny w okresie PRL. W latach 70. do popularnych podarunków 

dołączyły kwiaty. Początkowo mężczyźni ofiarowywali kobietom goździki, a później tulipany. Z 

okazji tego dnia publikowano portrety dam z różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z 

opinią Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby 

ważnej roli". W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Przedstawicielki 

słabszej płci dostawały od swoich szefów, kolegów z pracy, mężów, ojców rajstopy, ręczniki, ścierki, 

mydła, kawę.  

Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje 

połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami są 

najczęściej kwiaty lub słodycze. 

 

http://www.polskidaily.eu/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%BAdzik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tulipan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Happening
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2.Prawda czy fałsz? 

 

  Prawda Fałsz 

1. Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet miały 

miejsce w starożytnym Rzymie. 

  

2. Pracownice fabryk strajkowały na rzecz równego traktowania 

kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. 

  

3.  Dzień Kobiet był najpopularniejszy w Polsce w czasach Polskiej 

Republiki Ludowej 

  

4. Obecnie nie wręcza się już kobietom rajstop ani mydła, ale wciąż 

mężczyźni obdarowują kobiety kwiatami.  

  

 

3.Znajdź w tekście synonimy słów. Dopisz jeszcze inne podobne słowa, jeśli je znasz 

 

1. Dawać – ................................................................................................................................... 

2. Kobieta – .................................................................................................................................. 

3. Dostawać - ............................................................................................................................... 

4.Połącz czasowniki z dopełnieniami 

  

1. Spełniać  a) prawa wyborcze  

2. Brać udział  b) rolę  

3. Przyznać c) życzenia 

4. Obejmować  d) przeciwko złym warunkom pracy  

5. Odgrywać  e) w wyborach 

6. Strajkować  f) stanowisko publiczne 

http://www.polskidaily.eu/
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5.Czy to dobry pomysł na prezent? Wybierz z tabeli prezenty, które mogą spodobać się kobietom 

z okazji Dnia Kobiet. Dopisz do list kilka własnych pomysłów, a następnie przedyskutuj swoje 

wybory w grupie 

 

Ścierka, goździki, blender, piżama, książka, fartuch i rękawice kuchenne, mydło, balsam do ciała, 

karnet na siłownię, wiadro i mop, patelnia,  rajstopy, słuchawki bezprzewodowe, bransoletka,  

kosz słodyczy, bilet do teatru, bilet na mecz piłki nożnej 

 

To dobry pomysł! To kiepski pomysł! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Porozmawiaj! 

1. Czy Dzień Kobiet jest potrzebny w XXI wieku? Czy ma takie same cele i funkcje? 

2. Czy równouprawnienie jest aktualnym problemem we współczesnym społeczeństwie? 

3. Czym jest feminizm obecnie? Czy jest potrzebny? O co walczą feministki obecnie, a o co 

walczyły kiedyś?  

4. Czy mężczyzna może być feministą? 

 

7.Pisanie. Zaprojektuj broszurę promującą Dzień Mężczyzn. Wypisz w niej argumenty, dlaczego 

potrzebujemy Dnia Mężczyzny i jak powinniśmy go obchodzić.  

 

 

http://www.polskidaily.eu/
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Odpowiedzi: 

1. Celebrowali – świętowali, dawali – wręczali, tekstyliów – odzieży, pensjom – zarobkom, ekonomii – gospodarki, startowania – brania 

udziału – podarunków – prezentów, sektorów – dziedzin, dostawały – otrzymywały, corocznie – każdego roku 

2. 1.f, 2.f, 3.p, 4.p 

3. dawać – ofiarowywać coś, obdarowywać czymś, wręczać coś; kobieta – przedstawicielka płci pięknej/ słabej, dama, pani; dostawać – 

otrzymywać 

4. 1.c, 2.e, 3.a, 4.f, 5.b, 6.d 

http://www.polskidaily.eu/

