
Temat : Imię też ma historię. 
 

Wiadomości 

sposób nadawania imion i nazwisk w staropolszczyźnie; historia powstawania imion i 

nazwisk; znaczenie swojego imienia; możliwości zdrabniania swojego imienia; terminy: 

pseudonim, przezwisko.  

b) Umiejętności 

Uczeń potrafi: wyjaśnić skąd pochodzi imię i nazwisko; podać znaczenie swojego imienia; 

ułożyć zdrobnienie imienia.  

 

1. Zacznij od zapoznania się z terminami :  

 

Pseudonim – indywidualna nazwa danej osoby, inna niż jej oficjalne imię i nazwisko. 

Najczęściej pseudonim stosowany jest w celu ukrycia oficjalnych personaliów, czasami też 

jego nadanie ma ułatwić zapamiętanie jakiejś osoby lub ma podkreślać czyjeś cechy osobowe 

czy fizyczne.  

Pseudonim artystyczny – stosowany zwykle przez osoby publiczne przy okazji publicznych 

występów czy też przy podpisywaniu dzieł takich jak książki czy utwory muzyczne. 

Pseudonim artystyczny może być zarówno indywidualny, jak i zbiorowy, kiedy z jednego 

pseudonimu korzysta wiele osób. ... 

 

Przezwisko  – rodzaj pseudonimu stosowanego do określenia lub identyfikacji danej 

osoby. Przezwisko z reguły ma charakter obraźliwy. Przezwisko bez obraźliwego 

wydźwięku to pseudonim (lub ksywa), w internecie używa się także określeń login lub nick. 

 

Przydomek. 1. «nadana komuś dodatkowa nazwa, charakterystyczna dla danej osoby» 

2. Wymysł sobie przezwisko i pseudonim ( zastanów się , dlaczego taki był twój wybór). 

3. Przeczytanie objaśnień znaczenia imion osób losowo wybranych z klasy (np. obchodzących 
imieniny w danym tygodniu lub miesiącu 

4. Zapoznaj się ze znaczeniem swojego imienia  

 

5. Historia imienia: 

 

Imię — kiedyś tylko imiona, cechy osoby (Bogdan — dany od Boga, Wojciech — cieszący 

wojowników). 

Nazwisko — gdy imiona zaczęły się powtarzać, od miejsca zamieszkania — Zaleśny, 

Poznański, zawód — Młynarski, Kowalski, imię ojca — Jan — Janik, Jankowski, bogactwo 

— Polny, Leśniak, Koński. 

Przezwisko nadane przez innych. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028IaLWwOk_A5N2tyw6_3ym2E4JHw:1592324924208&q=Pseudonim+artystyczny&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecQ4g5Fb4OWPe8JSfYyT1py8xtjOyMUVnJFf7ppXkllSKaTCxQZlSXHxSHHo5-obpMRXJmswSHFxwXlKwUbuuy5NO8fmKMgABEeuBzhIaSoJcbF7FvvkJyfmCHq-ZVBo_vfeXkmYiyMksSI_Lz-3EqyUgeGDvRInJ5BewJJaZ6_F0LRvxSE2Fg5GAQaeRayiAcWppSn5eZm5ColFJZXFJZXJVXmVAJ6JAPW2AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdoeXL4IbqAhVR1qYKHbjCAoQQ6RMwEHoECA8QBA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028IaLWwOk_A5N2tyw6_3ym2E4JHw:1592324924208&q=Pseudonim+artystyczny&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecQ4g5Fb4OWPe8JSfYyT1py8xtjOyMUVnJFf7ppXkllSKaTCxQZlSXHxSHHo5-obpMRXJmswSHFxwXlKwUbuuy5NO8fmKMgABEeuBzhIaSoJcbF7FvvkJyfmCHq-ZVBo_vfeXkmYiyMksSI_Lz-3EqyUgeGDvRInJ5BewJJaZ6_F0LRvxSE2Fg5GAQaeRayiAcWppSn5eZm5ColFJZXFJZXJVXmVAJ6JAPW2AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdoeXL4IbqAhVR1qYKHbjCAoQQ6RMwEHoECA8QBA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028IaLWwOk_A5N2tyw6_3ym2E4JHw:1592324924208&q=Pseudonim+artystyczny&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecQ4g5Fb4OWPe8JSfYyT1py8xtjOyMUVnJFf7ppXkllSKaTCxQZlSXHxSHHo5-obpMRXJmswSHFxwXlKwUbuuy5NO8fmKMgABEeuBzhIaSoJcbF7FvvkJyfmCHq-ZVBo_vfeXkmYiyMksSI_Lz-3EqyUgeGDvRInJ5BewJJaZ6_F0LRvxSE2Fg5GAQaeRayiAcWppSn5eZm5ColFJZXFJZXJVXmVAJ6JAPW2AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdoeXL4IbqAhVR1qYKHbjCAoQQ6RMwEHoECA8QBA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk028IaLWwOk_A5N2tyw6_3ym2E4JHw:1592324924208&q=Pseudonim+artystyczny&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecQ4g5Fb4OWPe8JSfYyT1py8xtjOyMUVnJFf7ppXkllSKaTCxQZlSXHxSHHo5-obpMRXJmswSHFxwXlKwUbuuy5NO8fmKMgABEeuBzhIaSoJcbF7FvvkJyfmCHq-ZVBo_vfeXkmYiyMksSI_Lz-3EqyUgeGDvRInJ5BewJJaZ6_F0LRvxSE2Fg5GAQaeRayiAcWppSn5eZm5ColFJZXFJZXJVXmVAJ6JAPW2AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdoeXL4IbqAhVR1qYKHbjCAoQQ6RMwEHoECA8QBA


Pseudonim sami wybieramy: szpiedzy dla ukrycia się — 007; artyści, aby było ciekawiej — 

Kora. 

 

6. Na stronie https://www.ksiegaimion.com/,po wpisaniu swego imienia w wyszukiwarce 
znajdziesz o nim mnóstwo ciekawych informacji 

 

7. Na koniec zabawa : https://www.youtube.com/watch?v=Hpp2KdZ6MVM ( Jakie jest ukryte 
znaczenie twojego imienia?  

 

https://www.ksiegaimion.com/,po
https://www.youtube.com/watch?v=Hpp2KdZ6MVM

