
 

 

 

Człowiek, używając swojej wolności ma możliwość dokonywania wyboru. 

Możemy, lub wręcz musimy nieustannie decydować się na coś. 

Nasze życie to poligon wyborów. Poligon, ponieważ wielokrotnie w ciągu dnia 

stajemy przed koniecznością podjęcia jakiejś decyzji. Ileż to razy toczymy ze 

sobą walkę, aby wybrać dobrze i właściwie.  

 

Nasze wybory dotyczą wielu kwestii: tych trudnych, życiowych, jak wybór 

szkoły, potem zawodu, pomocy innym kosztem wolnego czasu, pokonaniem 

niechęci do drugiego człowieka, podjęcia pracy, która kosztuje nas wiele 

wysiłku, ale i tych błahych – w co się ubrać, co zjeść, co powiedzieć, czy się 

uśmiechnąć, wysłuchać... Te proste wybory powstają pod wpływem impulsu, 

potrzeby chwili, ale czy naprawdę są błahe? Życie składa się z drobiazgów, więc 

wszystko jest ważne. To czy będę punktualny, czy włączę się w rozmowę np. na 

lekcji, czy podejmę samodzielną pracę nad zadanym wypracowaniem, a nie 

posłużę się klawiszami kopiuj-wklej ma istotny wpływ na nasze życie. 

 

Można pokusić się tutaj o stwierdzenie, że  

nasze wybory nas określają,  

mówią nam kim jesteśmy i dodajmy… kim będziemy. 

 

Może czas zadać sobie pytanie – czy i jakimi zasadami kieruję się w życiu 

dokonując codziennych wyborów? Czy wybieram w oparciu o wyższe wartości 

takie jak np. szacunek wobec drugiego człowieka, wobec jego życia i prawa do 

jego odrębności, do posiadania własności zarówno tych materialnych jak i 

intelektualnych?  To właśnie zasady życiowe pomagają nam rozwikłać codzienne 

dylematy. 

 

 



ZADANIE:  

Odpowiedzcie na pytanie: 

Jakimi zasadami powinien kierować się każdy człowiek?  

Wypiszcie je. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Dzisiaj zajmiemy się wyborem dotyczącym własności intelektualnej. 

 

Tak dla wyjaśnienia – własność intelektualna, którą gwarantuje nam prawo, 

dotyczy tego, co jest wytworem twórczej pracy człowieka, jego umysłu i 

kreatywności np. tekst książki, pomysł, słowa piosenki, muzyka, obraz fotografia 

…itp. 

 

Myślicie, że problem przywłaszczania sobie własności intelektualnych dotyczy 

tylko ludzi dorosłych?  Oczywiście, że nie. 

 

Już na etapie szkoły podstawowej musimy wybierać: samemu coś wymyślić, czy 

skopiować wypracowanie, a przynajmniej szersze fragmenty czyjegoś tekstu? 

Myślimy: nie podam autora pracy, bo może nauczyciel nie zorientuje się, że to 

nie moje? Zastanówcie się, w ilu procentach wasze prace, prezentacje, zadania 

domowe są samodzielne. Ile w nich Waszej kreatywności, a ile kalkowania 

znalezionych w Internecie treści? 

 

 

Obejrzyjcie teraz fragment serialu pt. „Szkoła” 

 

 

Uczeń oskarżył swojego rywala o plagiat [Szkoła odc. 471] 

https://youtu.be/zW5CxxaBNvQ 

 

 

 

ZADANIE: Oceńcie postawę Mikołaja (tego, który przedstawiał 

projekt). Czy dokonał właściwego wyboru  przywłaszczając sobie 

pomysł innych uczniów?  

 

https://youtu.be/zW5CxxaBNvQ


 

W filmie padło słowo plagiat. 

 

Poniższy wykład "Czym jest plagiat i jak go unikać?" dr Przemysława Mroczka 

wyjaśni Wam to pojęcie i podpowie, co należy zrobić, aby uniknąć kradzieży 

intelektualnej. 

 

"Czym jest plagiat i jak go unikać?": Proste wykłady o 

trudnych sprawach 

https://youtu.be/WWuf6iyEjcM 

 

 

ZADANIE: Przeanalizujcie, jakie są konsekwencje dwóch skrajnie 

różnych wyborów. Wyobraźcie sobie, że macie do wykonania pracę 

domową na temat:  

 

„Postawy życiowe bohaterów literackich” 

Jest do wyboru 

SAMODZIELNA PRACA   albo   KOPIOWANIE OPRACOWAŃ 

 

stopień trudności            stopień trudności    

…………………………….     ……………………………. 

 

problemy z wykonaniem       problemy z wykonaniem  

 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

 

 

konsekwencje (pozytywne i negatywne)  konsekwencje (pozytywne i negatywne)

  

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

…………………………….     ……………………………. 

https://youtu.be/WWuf6iyEjcM


                 

NA ZAKOŃCZENIE 

 

Jeżeli nasze wybory nas określają, to jak można nazwać człowieka, który 

kopiuje bez pozwolenia lub podania źródła?  

 

TY BĄDŹ ORYGINALNY, BĄDŹ MARKĄ SAMĄ W SOBIE. 

 

Tym, którzy pragną twardo trzymać się dobrych zasad życiowych, walczyć 

o to, by ich wybory zawsze były właściwe,  dedykujemy piosenkę 

„Niepokonani” z repertuaru zespołu „Perfekt”. 

Wersja z tekstem umożliwi Wam włączenie się w śpiew i przybliży bogatą 

treść utworu. 

 

 

 

 

Perfect - Niepokonani + tekst, słowa, napisy. 

https://youtu.be/36cWZbogX_E 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Wam za to, że jesteście i jacy jesteście. 

 

 

 

 

 

 

Materiały filmowe pochodzą z You Tube 

https://youtu.be/36cWZbogX_E

