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Poznajemy

Żoliborz
Galicyzmy. Co to znaczy? 



Poznajemy wspólnie Dzielnicę, której nazwa pochodzi z

języka francuskiego. JOLIE BORD w języku polskim oznacza

PIĘKNY BRZEG. Ponad 200 lat temu ojcowie pijarzy,

urzędujący na słodko brzmiącej ulicy Miodowej, postanowili

zakupić tereny pod letnią uczelnię. Powstała ona na

wysokim malowniczym brzegu Wisły. Od tamtej pory

zielona, piękna dzielnica nosi nazwę ŻOLIBORZ.

Wyrazy obce, których na co dzień używamy posługując się

językiem polskim, zwane również pożyczkami językowymi,

pokazują zjawisko wpływu i przechodzenia pewnych cech

jednego języka do drugiego.

ŻOLIBORZ czyli JOLIE BORD



Dziś przyjrzymy się GALICYZMOM, czyli zapożyczeniom

językowym pochodzącym z języka francuskiego. 

Czy wiedzieliście, że w języku polskim najwięcej zapożyczeń

jest z języka francuskiego? 

Poznamy dziś wspólnie kilka takich językowych pożyczek

rozwiązując wspólnie Quiz

ZAPRASZAMY WAS DO SPRAWDZENIA, CZY WIECIE CO

OZNACZAJĄ QUIZOWE SŁOWA. NASTĘPNIE DOWIEMY SIĘ

TROCHĘ NA TEMAT ICH POCHODZENIA.

GOTOWI?

GALICYZMY



 herbatnik 

kaczka zapiekana w powidłach śliwkowych

czekolada nadziewana masą kremową

 PRALINA TO:
      

       

      

Pytanie nr 1



czekolada nadziewana masą kremową

PRALINA TO:
      

Słowo pochodzi od francuskiego rzeczownika PRALINE, który swą

nazwę zawdzięcza marszałkowi du Plessis- Praslin.  Kucharz

marszałka, przyrządzał mu codziennie ten rodzaj ulubionego deseru.

Mniam

Odpowiedź na pytanie nr 1



osoba spokojna

osoba zmienna

osoba zwariowana

  Osoba KAPRYŚNA TO:
 

     

Pytanie nr 2



osoba zmienna

Osoba KAPRYŚNA TO:
      

Polski rzeczownik KAPRYS - zachcianka, niespodziewana zmiana,

pochodzi od francuskiego rzeczownika CAPRISE - zmiana, zachcianka,

dziwaczny pomysł.

Odpowiedź na pytanie nr 2



pieniądze

brama

ogrodzenie

system obronny

  FORSA TO:
 

     

       

      

Pytanie nr 3



pieniądze

FORSA TO:
      

Polskie potoczne określenie pieniędzy "FORSA" pochodzi od francuskiego rzeczownika FORCE - siła, moc,

skuteczność, odwaga, władza. Pasuje? 

Odpowiedź na pytanie nr 3



robić komuś na złość

robić faworki

obdarzać kogoś szczególnymi względami

opiekować się

  FAWORYZOWAĆ TO:
 

     

       

      

Pytanie nr 4



obdarzać kogoś szczególnymi względami

FAWORYZOWAĆ TO:
      

Słowo to wywodzi się od francuskiego czasownika FAVURISER -

to jest obdarzać kogoś względami, wyróżniać, działać na czyjąś

korzyść, sprzyjać komuś

Odpowiedź na pytanie nr 4



zabawa

rodzaj gry

rodzaj teatrzyku

żart

  KABARET TO:
 

     

       

      

 Pytanie nr 5



rodzaj teatrzyku

KABARET TO:
      

KABARET to rodzaj teatrzyku z lekkim repertuarem skeczy. Słowo to

wywodzi się od franuskiego rzeczownika CABARET - gospoda, tania

restauracja, miejsce gdzie można obejrzeć spektakl i coś zjeść.

Odpowiedź na pytanie nr 5



ubranie

marka samochodu

twarz upiększona za pomocą kosmetyków

rodzaj wzoru

  MAKIJAŻ TO:
 

     

       

      

Pytanie nr 6



twarz upiększona za pomocą kosmetyków

MAKIJAŻ TO:
      

MAKIJAŻ wywodzi się od francuskiego czasowniak MAQUILLER

co oznacza upiększać, udawać, maskować, fałszować.

Odpowiedź na pytanie nr 6



senność

ból głowy

ból ucha

zły humor

  MIGRENA TO:
 

     

       

      

 Pytanie nr 7



ból głowy

MIGRENA TO:
      

Słowo MIGRENA pochodzi od francuskiego rzeczownika

MIGRAINE, który podobnie jak w języku polskim oznacza ból

głowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7



uczeń

znawca

rodzaj sera

  KONESER TO:
 

 Pytanie nr 8



znawca

KONESER TO:
      

KONESER - człowiek dobrze znający się na czymś, miłośnik.

Wywodzi się od francuskiego rzeczownika CONNAISSEUR -

znawca

Odpowiedź na pytanie nr 8



model

portier

człowiek lubiący udawać

mebel

  POZER TO:
 

     

       

      

 Pytanie nr 9



człowiek lubiący udawać

POZER TO:
      

POZER to człowiek lubiący udawać, chcący wydawac się innym niż

jest. Słowo wywodzi się od francuskiego czasownika POSER -

pozować.

Odpowiedź na pytanie nr 9



przedmiot wykonany z metali i kamieni szlachetnych służący do ozdoby ciała

gra planszowa

kosmetyk

ubranie

  BIŻUTERIA TO:
 

     

       

      

 Pytanie nr 10



przedmiot wykonany z metali i kamieni szlachetnych służący do

ozdoby ciała

BIŻUTERIA TO:
      

BIŻUTERIA pochodzi od francuskiego słowa BIJOU  co oznacza klejnot.

Odpowiedź na pytanie nr 10


