Słowniczek
W prawej kolumnie podany Jest numer lekcji, w której po raz pierwszy
zostało uzyte słowo
Lekcja
ambicja

silne pragnienie osiągruęcra sukcesów, uznania,

9

dąznosć do wybiera SIę, zdobycia władzy, posiadłości

apatia

niezdolność do odczuwam a wzruszen, brak zamteresowan stan odrętwienia, zobojętnienie

9

autorytatywny

miarodajny, zasługujący na zaufanie, wiarygodny wymagający posłuszenstwa wobec władzy

6

- ozdobna laska będąca symbolem najwyższej wła
dzy, główrue monarszej

7

berlo

cechy

elementy składowe osobowości przywódcy

cel instytucjonalny

koncowy lub najważniejszy cel mstytucjr, do którego SIę dąży osiągając mne podrzędne cele

7

- cel będący etapem na drodze do osiągruęcra celu
mstytucjonalnego

7

cel operacyjny

depresja

przygnębienie, stan zniechęcenia, apatia,
beznadzrejności

POCZU-

9

- rnepokorć w sposob CIągły, takze sprawrac

kło-

2

Cle

dokuczać

pot, martwic, dręczyć
doznanie

dzrałarue zmysłów, zdolność widzenia I słyszenia
ud

9
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dramatyczny

- pełen napięcia, UCZUCIa, wstrząsający

dzrałama

- procesy lub czyny będące częscianu
całoset w pewnych przeds.ęwzręctach

egzotyczny

- mecodzrenny,

faworyzowanie

ruezwykły,

ciekawy,

3
większych

7

osobliwy

okazywarne pewnym osobom więcej uprzeJITIOSCI
I pobłazhwości
nJZ mnym postadanie
faworytów

9

stronrnczosc
folgowac

frakcja

pobłazac czyuns pragrueruorn
woli lub przyjaznej natury)
- grupa ludzi, ktorzy trzymają

(z powodu

słaboset

9

Się razem pizecrwko

6

większej grupie, odłam
frustracja

stan przyki ego napięcia emocjonalnego,

rOZCZ3-

2

rowame
gnębicielski

trudny do wspołzycra
bardzo wyniosły, szorstki
surowy mesprawiedhwy

harmonizować

doprowadzac

Impulsywny

ulegający Impulsom zywo I pośpiesznie reagują
cy na bodzce pobudliwy, porywczy, gwałtowny

2

- PIZYJITIOWame norm, wartości, zasad narzucanych
z zewnątrz (np przez przywódcę) l uznawanie Ich

9

mternahzacja

do harmenu.

6

zgody

za swoje własne
mtuicyjny

- oparty na mnncj: pozbawiony swiadomego
rnowarua w lot pojmujący

kierunek dzrałanra

- zasada

kompetencje

- urruejętnosci

plan dązen

Iządu,

zdolnośct

orgaruzacj

I lub

10ZU

5

Jednostki

3
7
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tutaj w znaczeniu słabnięcia poczynając od rezygnacji ze swych zasad

kompromis

I

cele
9

konkretny

- okreslony pod względem czasu miejsca, warun
kow, realny, rzeczywisty

konsekwencje

- skutki, następstwa, rezultaty działan, procesow ud

6

konsultant

- specjalista, fachowiec udzielający rad wskazówek,
wyjaśn len, doradca

3

kontrowersja

- lóżnica zdan rozbiezność sądów, debata, dyskusja

3

wykonywanie

kontynuacja

w dalszym ciągu rozpoczętej czyn
rozwijanie ezegos dalej

nOSCI, prowadzenie,

sprawować kontrolę, panowac przez sprytne, częs

rnanrpulowac

2

to meuczcrwe wywieranie wpływu

czlowiek, klary cierpi lub pomost srnrerc w obro
np za wiarę

męczennik

9

nie swoich przekonan,

- jakosc charakteru życie w
sadami lub normami

moralnosc

zgodzie

z prawymi

za

motywacja

bodziec pobudzający

mozhwośct

zdolnoser dyspozycje psychiczne pozwalające na
duże OSIągnięcia w danej dzredznue

naglący
naigrawać
nękać

Się

do działanta

9

2
2

- pilny wzywający do szybkiego dzialarua

7

nasnuewac

6

- SZydLIC

"'PIC

Się. natrząsac

ustawiczrue dręczyć, trapie, rnepokorć kogoś, do-

2

kuczać
postawiony

w sposob mętny rueprecyzyjny,

me

5

na

4

okres lony
niezawodny

tak I ktory me zawodzi
ktorym mozna polegac
- koruecznosc

sprawia

zawodu

zrobienia ezegos wynikająca

zu wewnętrznego

rustracyjnego,

me

(moralnego),

powinnośc,

prawnego

zobowrązarue

z nakaadrm
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zabieg polegający
na usuruęctu
u męzczyzn (Rdz 17 10 14)

oczarowany

- urzeczony,

oczekiwania

- wyprzedzanie

odpowiedni

- włascrwy, należyty

odpowredzialnośc

- warunki fakt przykład

będący jakby
zajscta

CZęSC1 napletka

w mocy czarow

pewnych wydarzen

3
7

2
2

bycia odpowiedzialnym,

4

spoleghwosc

odpowiedzialny

- ten, od którego SIę czegos oczekuje,

odpowredzral

ny za cos przed kims
odwazny

opór

- odznaczający Się odwagą, srmały, męzny, rneus
traszony rneulękruony
przeciwstawianie

władzy
szenstwa

Się

organizacja
ospaly

I

Się,

otwarte

odmawianie

l

srmałe opierarue

5
7

uznania Jej lub poslu

sposob, W jaki grupy ludzi są zorganizowane
I połączone w strukturę dla reahzacji konkretnych celów

zmęczony, pozbawiony

słaby, powoi

wualnoscr,

9

ny tępy

z rnozhwych

ostateczny

- największy

panika

- nagły niepohamowany

strach, przer azeme
Się

percepcja

maksymalny

3

często

9

meuzasadrnony

poploch , ZaJTIleSZ3n1e szybko

rozprzesirzeruające

- proces poznawczy polegający na postrzeganiu
przez czlowieka przedrruotow zjawisk I procesow
zachodzących

wskutek

dzralama

5

określonych

bodzcow na narządy zmysłowe, postrzeganie
pilnowanie

- strzezerue

ubezpieczanie ochrona
zachęcony

9

2

pobudzony

skłoniony, namowiony,

poczucie własnej

indywrdualna
koncepcja Siebie, swej rożsamości
zdolnoset wartoset

3

wartości

poddanstwo

zaleznosc człowieka

4

sługi od pana
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- tutaj

pOjąc

- uchwycić rozumowo,

rne-Zydzi
zrozumieć

lub służema

akt posługi

cele
3

poganie

posluga

I

do kolektywnych

3

usługtwanie

odnosi

Się

kośerołowi

posług wierzących

nowotestamentowemu,
Jak to widać w Rz 12 6 8
łKa 12 28 Ef4 II 16

postawa

stosunek człowieka do zycia lub do pewnej sfery
zjawisk ustosunkowanie Się do ezegos nastawieme stanowisko

powiernik

człowiek
rza

powtarzanie

Się

poglądy

przyjazny,

zaufany,

ktoremu

ze swoich spraw osobistych

- monotonne

l

ponawiane

ktos zwie

wypowradarue

śpiewa-

formułek

nie lub recytowanie

procedura

unormowany przepisarm zwyczajami sposob prowadzenia
załatwiania jakiejś sprawy, tok tryb,
przebieg

profesjonalny

próżny
prywacja

przygnębiony
przykładowy

przypadkowo

6

czegos

- mający wygórowane
brak komfortu
nych do zycra

mnremame

psychicznego

3

o sobie, pusty

4

lub spraw mezbęd

7
9

- smutny ponury
podany użyty Jako przykład
mogący
przyklad wzor, objasruerue czegos
zbiegu okohczności

przypadkiem,
przypuszczać

9

pewnych słów

będący specjalistą w jakrejs dziedznue, tutaj odnoSI Się to do naukowych badan nad przywodztwem

- wskutek

6

tajemnic

apatycznie,

słuzyc

za

ruespodzrewarue,

ruepewnie

4

beztrosko

uważac coś za zaistniałe zakładać, że coś Jest fak-

2

tem

przypuszczenie
psychologia

akt przyjmowania załozen
nauka LaJITIuJąca Się powstawaniem
procesów

umyslowych

I

uczuciowych

2
I przebiegiem

3

Slowrnczek
racjonalnie

ranga
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- rozumowo

7

pozycja zazwyczaj na skali klasyfikacyjnej
lub rzeczy, stopren

ludzi

9

rekrutacja

- akt lub proces przyjmowania kandydatów do słuz
by

3

reputacja

- co ludzie mysią I mewią o charakterze osoby, czyjs
charakter w opinn innych

3

rozumieć

wiedzreć, uswiadarmac sobie Jakle są Istotne relacje lTI1ędL)' obserwowanyrmrzeczarru, zjawiskami, zdawać sobie sprawę z czegoś, pojmować

3

równość

- stan bycia równym, podobny lub ten sam co do ja
koser, stopnia wartosci tej samej rangi, zdoInos-

5

CI, marki

mający

setDI~

- człowiek w starozymej arrnu rzymskiej
nadzor nad stu ludzrm

slowa krytyk.

- wypowiedz w sposob osądzający czyjąs działa I
ność przez zestawrenie Jej z dzrałaruarru akceptowanyrru w celu wykazania meodpowredmosct dzrałania danej osoby

5

slowa zachęty

- wypowiedz wywołująca pozytywną
ty reakcję

5

I pełną

spokojny

pozbawiony

spontamczrue

sarnorzutme, zywiołowo,

status

stan prawny, pozycja społeczna, presuz

stosowny
stosunki
strategia
styl

zac hę-

obaw wyciszony

9

odruchowo dobrowolnie

)

7

- blisko odnoszący Się do sprawy, bezposredruo
związany, akuratny
zależnoscr, powiązama między osobami
zawodowej lub osobistej

9

W

sferze

- umiejętne planowanie lub zarządzanie czyms
tutaj kontynuacja tendencja do postępowania w pewien sposób

4

2
4

2
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Ludzie zadanta

symbole mistyczne

- słowa lub przesłarna mające magiczną
ce poza ludzkim zrozumieniem

symptom

- objaw

oznaka

szczególny

wyjątkowo
określony

szczytowy

- odznaczający

cele
9

6

odpowredni do danego użycia lub celu,
dokładny, osobliwy
będący

4

- ogół wszystkich czynników otoczenia warunków

9

największym

srodowrsko

moc, będą-

I

Się najwyższym

poziomem,

osrągrnęciem

wpływów

technika
teona

wy

4

by coś

2

ktos, kto pracuje I działa najlepiej gdy ma duży
stoplen swobody I ruezaleznoscr, ktoś pewny Siebie

5

celowy metodyczny
oparty na teoru sposób
konywarua czynności w Jakiejś dziedzuue
konstrukcja

mysi owa łub plan, jak mozna

zrobie
typ apodyktyczny

typ ulegly

- ktoś łatwo ulegający

sugestu,

wymaga

szczegóło

5

wych instrukcji do wykonania zadania
uciskany

- gnębiony,

umacmany

- mający moc, władzę

unikalny

cIemięzony

6

tyranizowany

będący unikatem, Jedyny w sworm rodzaju, nie

3

powtarzalny
upośledzony

traktowany

w sposob krzywdzący,

poniżany,

4

osłabiany

uprzedzenie

negatywny stosunek do kogoś lub czegos powsra
ły w wyniku powziętych z góry przekonan
me
sprawdzonych

uwewnętrzmac

UWieczniać

sądow

- czynić przywódcze
Clą

5

postawy,

własnych wzorców

Idee, normy itd częś-

9

myślenia

- uczynić trwałym, meprzermjającym,
umeśrmertelruc

utrwahc,

8
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rozpoznanie osiągruęcia

uzname

słuzby

zasługi w formie

2

dowodu wdzięcznoset

wiarygodność
wlascrwy

3

stan zasługiwania na zaufanie, spolegliwość
- taki Jaki być powrruen
warunki

odpowiedni

spełniający

stosowny,

konieczne

- wywyzszony wyjątkowo dobry szlachetny, pod

wspamały

3

nalezyty

4

niosły

wygnancy

- skazani na banicję

I

opuszczenie

własnego

kraju

7

na długi okres
wymiary
wyrzuty

- tutaj
sumrema

wyznaczony

zachowania

W

6

znaczeniu aspektow lub Idei

głęboki, bolesny zal z powodu zlego postępowania

8

wydzielony podczas podziału lub zgodnie z planem

4

- sposob bycia, reagowama na bodzce zewnątrzne,

postępowanie
za rządza

Ole

- wykonywanie czynnoset adrnrmstracyjnych
spi awowarne nad czyms ZaI ządu kierowanre czyms
- norma postępowania

zasada

uznana przez kogos za obo

wrązującą, postawa na ktorej cos
la doktryna, siła motywująca
zbhzający

SIę

zdolnosc

SIę

opiera, regu

- mający wkrótce Się wydarzyc

6

predyspozycja do łatwego opanowania pewnych
umiejętnoset uczenia Się, zdobywania wiedzy, po
tencjalna spr awnosc, moznosc robterna czegos,
zdatnosc do czegos

znaczenie
metaforyczne

- nie dosłowny lecz pr zenosny sens lub odniesienie,

np w "grzmlących naglowkach'

5

słowo "glzmlą

cy' ma sens metaforyczny

zmesiony

zniszczony,

całkowrcre

USUnięty

7

zrównowazeme

- opanowanie, swoboda I dostojensrwo zachowan
pewnosc siebie, spokoj

9

związki

- koneksje, powiązania

2

więzi

pomiędzy ludzrm

