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Są rzeczy, które wywołują uśmiech u każdego, bez 

względu na narodowość czy kulturę. Uniwersalnie 

zabawne są stereotypy, seks, zabawy słowne.Istnieją 

jednak również różnice w poczuciu humoru między 

krajami. To co jest śmieszne dla Amerykanina, nie 

zawsze jest zabawne dla Anglika. To co rozśmiesza 

Polaków wcale nie musi rozbawić Francuza czy Niemca.  

Humor brytyjski jest bogaty w ironię, sarkazm i absurd. 

Brytyjczycy lubią grę słowną i wieloznaczność, podczas 

gdy Amerykanie wolą humor prosty, zrozumiały dla 

wszystkich. Niemcy lubią się głośno śmiać zwłaszcza 

ze wschodnich sąsiadów. Ich dowcipy bywają rubaszne 

i dosadne. Czech w przeciwieństwie do Polaka potrafi 

śmiać się z siebie, będąc jednocześnie świadomym 

swojej wartości. Pełnemu kompleksów Polakowi 

brakuje dystansu do siebie, wszystkie żarty pod swoim 

adresem traktuje bardzo poważnie i choć pozornie się 

śmieje w głębi duszy czuje się urażony i rozgniewany. 

Polacy opowiadają sobie kawały o sąsiadach zza 

wschodniej, zachodniej i południowej granicy. Lubią 

kawały o blondynkach, policjantach i “babie u lekarza”.  

Ostatnimi czasy śmieją się również z “moherowych 

beretów” - czyli starszych pań zgromadzonych wokół 

“Radia Maryja”.

Żartują między sobą z polityków i bałaganu w kraju, ale 

nie lubią, gdy robią to obcokrajowcy. 

Chętnie jednak pośmieją się z cudzoziemca mówiącego 

po polsku (mają obsesję na punkcie gramatyki i 

uwielbiają poprawiać błędy innych) lub Czecha 

mówiącego po czesku (czeski język brzmi dla Polaków 

nieco kolokwialnie).

Niektórym obcokrajowcom może się wydawać, że 

Polacy wcale nie posiadają poczucia humoru lub ich 

poczucie humoru jest bardzo dziwne.  Polskie klasyczne 

komedie, które sprawiają, że Polacy pękają ze śmiechu, 

nie śmieszą poza granicami kraju. 

Czy naprawdę jest aż tak kiepsko z polskim poczuciem 

humoru? 

Pewien niemiecki socjolog postanowił zbadać 

poczucie humoru Europejczyków. Okazało się, że 

najzabawniejszy europejski kraj to Włochy. Niestety 

Polska, Grecja i Szwecja znalazły się w rankingu na 

szarym końcu. 

Proszę przeczytać tekst i zdecydować czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.

HUMOR

Z CZEGO ŚMIEJĄ SIĘ POLACY?

Prawda czy fałsz?

1. Dowcipy o stereotypach rozbawią każdego, bez względu na narodowość. □ P | F  □
2. Brytyjczycy lubią humor prosty i prymitywny. □ P | F  □
3. Amerykanie kochają absurd. □ P | F  □
4. Niemieckie dowcipy mogą być rubaszne. □ P | F  □
5. Polacy lubią śmiać się z siebie. □ P | F  □
6. Czesi są świadomi swojej wartości i nie tolerują żartów pod swoim adresem. □ P | F  □
7. Polacy lubią żart polityczny. □ P | F  □
8. Polskie komedie śmieszą tylko Polaków. □ P | F  □
9 Włosi mają największe poczucie humoru. □ P | F  □
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