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Temat: Konflikt… I co dalej? 

 

Dzień dobry!       

Dziś kilka nowych słów i rozważania na temat różnych postaw i poglądów człowieka.                      

Na początek zapoznajcie się z przemyśleniami Elliota Aronsoan zamieszczonymi we fragmencie  

artykułu pt. „Człowiek istota społeczna”, a następnie opracujcie go, odpowiadając na dołączone 

pytania. W dalszej kolejności przeczytajcie tekst zatytułowany „Konflikt pokoleń” i wykonajcie 

polecenia. Do zeszytu zaś zapiszcie dwie poniższe definicje. 

 

Konformista to osoba, która dostosowuje swoje zachowanie i poglądy do zachowania i opinii kogoś 

innego, np. konformistą może być osoba, która nosi kolczyk w nosie tylko dlatego, że ma go ktoś, kto 

jej imponuje (osobowością lub wyglądem). 

Nonkonformista to osoba, która soje zachowanie podporządkowuje wyznawanym przez siebie  

wartościom i poglądom nawet wtedy, gdy nie są one akceptowane przez innych. 

 

*** 

 

 

 

1. Co, według Elliota Aronsona, wpływa na to, że słowo konformista wartościujemy w naszej 

kulturze negatywnie, a nonkonformista – pozytywnie? 

2. Jak zmienia się znaczenie tych słów, gdy zastąpimy je synonimami? 



3. Jaki obraz przywołuje słowo konformista, a jaki nonkonformista? Dlaczego? 

4. Podaj po dwa inne niż wymienione w tekście synonimy, którymi zastąpić można słowa 

konformista i nonkonformista. Jakie znaczenia zawierają, jak wartościowane są w nich postawy 

wobec ludzi? 

5. Jakie są przejawy konformizmu i nonkonformizmu? Zastanówcie się, w jakich sytuacjach zgoda 

lub niezgoda na coś mogą przynieść pozytywne skutki. 

 

 

 

 

 



 

1. Powiedz, czym jest empatia. Jak byś ją zdefiniował?  

2. Dlaczego, zdaniem Maurycego, okazywanie empatii jest lepsze od stosowania kar? 

3. Co zyskujemy w relacjach z innymi ludźmi wtedy, gdy wykazujemy się empatią? 

4. Jakie propozycje dla nastolatków i ich rodziców miała czwórka przyjaciół? Co o tym sądzisz? 

5. Przeczytaj poniższy dialog. Co mogliby powiedzieć rozmówcy, jak mogliby się zachować,            

aby uniknąć nieprzyjemnej sytuacji i konfliktu? Podaj swoje propozycje. 

 

- No nie, znowu zostawiłeś swój mokry ręcznik na wannie. A tyle razy cię prosiłam, żebyś tego 

nie robił! 

- Nie rób znowu dramatu o głupi ręcznik. 

- No jasne, ciebie to noc nie obchodzi! Zawsze jesteś takim ignorantem! 

- Wcale nie zawsze! 

- A właśnie, że tak! Nigdy mnie nie słuchasz! 

- A ty robisz z igły widły! 

- No nie, tego już za wiele! 

- Właśni, więc lepiej przestań! 


