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Część następna 
Dowcipy 

 
UWAGA: Ta część badania zawiera w tekście wyraŜenia potoczne, miejscami 
mogące uchodzić za wulgaryzmy oraz teksty wymierzone przeciwko pewnym 
grupom społecznym, etnicznym i zawodowym. Jej odbywanie nie jest 
obligatoryjne, jeśli się nie ma na nią ochoty, moŜna przejść dalej. 
 
PoniŜej znajduje się 30 mniej lub bardziej znanych Ŝartów na róŜne tematy. Po 
lekturze naleŜy podać 
I. Liczbę Ŝartów, które juŜ się słyszało lub słyszało się w lekko zmienionej 
formie (ale z tą samą puentą); 
II. Numery 7 Ŝartów, które spodobały się najbardziej. 
Miłej zabawy! 
 
1) 
Seryjny morderca ciągnie kobietę do lasu.  
Kobieta krzyczy przeraŜona:  
- Ale ponuro i ciemno w tym lesie! Bardzo się boję!  
- A co ja mam powiedzieć? Będę wracał sam. 
 
2) 
Dziennikarz pyta prezydenta USA: 
- Czy ma pan dowody na to, Ŝe Irakijczycy 
posiadają broń masowej zagłady? 
- Oczywiście, zachowaliśmy wszystkie 
pokwitowania. 
 
3) 
Student zdaje egzamin. Profesor chce odesłać go na 
inny termin z dwóją. Delikwent prosi o ostatnia 
szansę: 
- Jeśli przejdę po ścianie i suficie, dostanę trójkę? 
Profesor z niedowierzaniem zgadza się. Student 
przechodzi po ścianie i suficie. Słowo się rzekło, 
juŜ chce wpisywać trójkę, ale student dalej 
marudzi: 
- Jeśli zacznę fruwać po pokoju, dostanę 4? 
Profesor z zaciekawieniem zgadza się. Student 
zaczyna fruwać po pokoju. Profesor juŜ chce 
wpisywać 4, ale student wciąŜ nie daje mu spokoju: 
- Jeśli nasikam na pana, a pan pozostanie suchy, 
dostanę 5? 
Profesor z jeszcze większym zaciekawieniem 
zgadza się. Student staje na biurku i sika na 
profesora. Ten krzyczy cały mokry: 
- Panie, co pan? 
- Dobra, niech będzie 4. 
 
4) 
Gdybyśmy przed baranem postawili wiadra: z wodą 
i z alkoholem, to czego się napije baran? - pyta 
prelegent usiłujący róŜnymi przykładami przekonać 
słuchaczy, Ŝe picie alkoholu jest szkodliwe. 

- Wody! - odkrzykują słuchacze. 
- Tak! A dlaczego?! 
- Bo baran! 
  
5) 
Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama 
pyta: 
- Skąd masz te jabłka? 
Na to Jasiu: 
- Od sąsiada. 
- A on wie o tym? - pyta mama. 
- No pewnie, przecieŜ mnie gonił! 
 
6) 
Jaka jest róŜnica między Polską a Japonią. 
Japonia jest krajem kwitnącej wiśni, natomiast 
Polska kwitnącej lipy. 
 
7) 
Młode małŜeństwo po wizycie u lekarza siedzi w 
poczekalni. Po chwili lekarz wzywa samą kobietę i 
mówi: 
- Pani mąŜ cierpi na bardzo rzadką przypadłość, 
która jest związana bezpośrednio z codziennym 
stresem. JeŜeli nie będzie pani postępowała według 
moich wskazówek, mąŜ umrze. Proszę pamiętać, 
aby dostał kaŜdego ranka zdrowe śniadanie do 
łóŜka. Musi pani być dla niego miła i dbać o jego 
dobre samopoczucie. Obiady powinny składać się 
tylko i wyłącznie ze zdrowej Ŝywności, podobnie 
kolacje. Niech pani nie dzieli się z nim złymi 
wiadomościami, wszelkie problemy powinna pani 
sama załatwić. Proponuję, aby po domu chodziła 
pani w samej bieliźnie, to go uspokoi i zrelaksuje. 
Wszystkie robótki domowe proszę wykonywać 
sama, bo zdrowie męŜa jest najwaŜniejsze. 
Większość czasu mąŜ powinien spędzić w łóŜku, 
oglądając telewizję. Ach, i jeszcze jedno. Proszę 
uprawiać seks siedem razy w tygodniu, dwa razy 
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dziennie przez dziesięć miesięcy. MąŜ z tego 
wyjdzie. 
W drodze do domu zaciekawiony mąŜ pyta 
Ŝonę o to, co powiedział lekarz i słyszy: 
- Niestety, wkrótce umrzesz. 
 
8) 
Małpy równieŜ zaprzeczają, jakoby minister 
edukacji pochodził od nich. 
 
9) 
Teściowa przyjeŜdŜa w odwiedziny do zięcia i 
córki. Drzwi otwiera zięć: 
- O, mamusia! A mamusia na długo? 
- Na tak długo synku, aŜ wam się znudzę. 
- To mamusia nawet nie wejdzie? 
 
10) 
Wpada Jasiu do domu szczęśliwy jak po pół litra. 
Ojciec ogląda świadectwo i 
mówi: 
- Durniu! Same pały, a ty się cieszysz?! 
- Jeszcze tylko wpie..ol i wakacje!! 
 
11) 
Idzie patrol policyjny z psem. Podchodzi facet i 
zaczyna oglądać psa.  
Zagląda mu pod ogon, aŜ się jeden z policjantów 
pyta: po co się pan tak gapisz?  
A męŜczyzna na to:  
- A... bo kolega mi powiedział, Ŝe idzie pies z 
dwoma chujami. 
 
12) 
Co to jest śyd z butlą gazową na plecach? 
Obóz wędrowny 
 
13) 
Sopot.. 
Mandaryna właśnie zakończyła śpiewanie.. 
Publika szaleje: 
- Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz!... 
Zaśpiewała... 
Skończyła... 
Publika: 
- Jeszcze raz .. 
No i tak trzeci, czwarty, piąty ...dziewiąty raz... 
W końcu juŜ zrezygnowana do publiczności: 
- Kochani... ale ja juŜ nie mam siły śpiewać... 
A publiczność: "Śpiewaj! Śpiewaj! Śpiewaj... aŜ się 
nauczysz!" 
 
14)  
Wchodzi student na egzamin do profesora. Otwiera 
walizkę, wyciąga trzy flaszki wódki, stawia na 
stole. Wyciąga indeks i mówi: 
- Proszę TRZY pokwitować. 
A profesor na to: 
- Dwie biorę. 
 

15)  
- Tatusiu! Wyobraź sobie, Ŝe jak wychodziłam po 
zajęciach z instytutu, to jakiś pijany cham chciał, 
Ŝebym mu zrobiła loda! Za ten oto złoty łańcuszek. 
 
16) 
Politycy są jak pieluchy: trzeba ich często 
wymieniać, z tego samego powodu. 
 
17)  
- Dlaczego kobiety mają problemy w ocenianiu 
odległości podczas jazdy samochodem? 
- Bo jak całe Ŝycie wmawia im się Ŝe tyle: 
|_________________________________| to 20 
cm... 
 
18) 
Dzwoni tato do córki będącej na studiach 
zagranicznych: 
- Witaj córeczko, co słychać? 
- Zostałam prostytutką.  
- Co? Jak mogłaś? Ty szmato, Ty k*, Ty... taka 
i owaka... 
- AleŜ tato! Ty wiesz, ile ja mam teraz ciuchów? 
Mam czesne i studia opłacone juŜ do końca. JeŜdŜę 
jaguarem. Siostrę zapraszam do mnie na wakacje, a 
Wam z mamą wykupiłam miesięczne wczasy na 
Majorce i kupiłam na nie jacht - juŜ tam czeka na 
Was... 
- Czekaj, czekaj... to mówisz, ze kim zostałaś? 
- Prostytutką 
- Aaa, przepraszam. A ja zrozumiałem, Ŝe 
protestantką. 
 
19)  
MąŜ wraca późno do domu. śona juŜ leŜy w łóŜku, 
więc mąŜ szybko się rozbiera i przytula się do niej. 
śona: 
- Nie zaczynaj dzisiaj. Boli mnie głowa. 
- Zmówiłyście się dzisiaj, czy co, do k* nędzy ?! 
 
20) 
PrzyjeŜdŜa do Etiopii św. Mikołaj. 
- Dlaczego te dzieci są takie chude? 
- Bo nie jedzą. 
- Nie jedzą? To nie dostaną prezentów. 
 
21) 
Biegnie sobie czarny chłopczyk przez podwórko i 
nagle łup - wpadł w worek z mąką. Mąka się 
rozsypała, chłopiec wstaje i patrzy, Ŝe jest teraz 
biały! Biegnie uradowany pochwalić się mamie. 
- Mama, mamo, patrz jestem biały!! 
- Nie teraz synku, jestem zajęta, widzisz Ŝe robię 
obiad.- Ale mamo... 
- Nie mam czasu idź do taty! 
Pobiegł do taty i juŜ od progu krzyczy: tato tato, 
patrz jestem białym chłopcem! 
Na to tata: 
- Nie teraz synku widzisz, Ŝe robię włócznię na 
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polowanie, nie mam teraz czasu, idź do babki.. 
Chłopak pobiegł do babci i mówi: 
- Babciu, patrz, jestem biały, fajnie co? 
- Nie teraz, wnusiu, wyplatam koszyki, widzisz, Ŝe 
nie mam czasu. 
- Ale babciu... 
- Nie teraz wnusiu. 
Chłopak wraca przez podwórko i mówi: 
- Od dziesięciu minut jestem biały, a juŜ, k*, 
nienawidzę tych czarnuchów! 
 
22) 
Nowy ksiądz był spięty, kiedy prowadził swoją 
pierwszą mszę w parafii, więc 
poprosił kościelnego, Ŝeby mu do świętej wody 
dolać kilka kropelek wódki, celem rozluźnienia. I 
tak się stało. Gdy wrócił do pokoju, znalazł list: 
 
”DROGI BRACIE: 
- Następnym razem dolewaj sobie kropelki wódki 
do wody, a nie kropelki wody do 
wódki; 
-Na początku mówi się "Niech będzie 
pochwalony", a nie "k* mac" 
-Po drugie, Jezusa ukrzyŜowali śydzi, a nie 
Indianie, 
-Po trzecie Kain nie ciągnął kabla, tylko zabił Abla, 
-Po czwarte po zakończeniu kazania schodzi się z 
ambony po schodach, a 
nie zjeŜdŜa po poręczy. 
-A na koniec mówi się „Bóg zapłać” a nie „Ciao” 
-KrzyŜ trzeba nazwać po imieniu a nie to "duŜe t" 
-Nie wolno na Judasz mówić "ten sk*" 
-Na krzyŜu jest Jezus a nie Che Guevara 
-Jest 10 przekazań a nie 12; 
-Jest 12 apostołów a nie 10; 
-Ci co zgrzeszyli idą do piekła, a nie w pizdu; 
-Inicjatywa, aby ludzie klaskali była imponująca, 
ale tańczyć makarenę i 
robić "pociąg" to przesada; 
-Opłatki są dla wiernych, a nie na deser do wina; 
-Pamiętaj Ŝe msza trwa godzinę, a nie dwie połówki 
po 45 minut; 
-Poza tym Maria Magdalena była jawnogrzesznicą, 
a nie k*; 
-Jezusa ukrzyŜowali, a nie zajebali 
-I w końcu ten obok w "czerwonej sukni" to nie był 
transwestyta, to byłem ja, 
Biskup.” 
 
23) 
Nauczyciel pyta: 
– Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 
– 7. 
– A ile będziesz miał w następne? 
– 9. 
– Siadaj, pała! 
– Niech to szlag, pała w urodziny… 
 
 

24) 
Lech Kaczyński odwiedza gospodarstwo rolne. Gdy 
znalazł się w chlewni, pośród stada dorodnych 
świń, towarzyszący grupie oficjeli fotoreporterzy 
natychmiast strzelają fotki. Na to Kaczyński: 
- Tylko Ŝeby mi tam nie było jakiegoś głupiego 
podpisu pod zdjęciem, typu "Kaczka i świnie”, albo 
coś takiego! 
- AleŜ skąd panie prezydencie. Wszystko będzie 
cacy. 
Nazajutrz ukazuje się gazeta ze zdjęciem 
Kaczyńskiego wśród świń i podpis "Lech 
Kaczyński (trzeci od lewej)". 
 
25) 
Nowy Jork, Central Park. Małą dziewczynkę 
atakuje pitbull. Podbiega młody męŜczyzna i 
unieszkodliwia psa. Obserwujący całe zajście 
policjant podchodzi i mówi: 
- Jest pan bohaterem. W jutrzejszych gazetach 
napiszą: Nowojorczyk uratował Ŝycie dziecku! 
- Ale ja nie jestem z Nowego Jorku... 
- Nie szkodzi, będzie: Bohaterski Amerykanin 
uratował dziecko! 
- Ale ja nie jestem z Ameryki... Jestem z Palestyny. 
Nazajutrz w gazetach napisano: Islamski terrorysta 
zamordował amerykańskiego psa. 
 
26) 
W klasztorze nagle otwierają się drzwi i z 
rozpędem do środka wpada młoda zakonnica. 
Biegnie prosto do matki przełoŜonej: 
- Matko przełoŜona, matko przełoŜona, zgwałcili 
mnie, co robić? 
- Zjeść cytrynę - odpowiada matka przełoŜona 
- PomoŜe??? 
- PomoŜe, nie pomoŜe... ale przynajmniej ten 
uśmiech zniknie. 
 
27) 
Koreańczycy wyhodowali nową rasę psów. Teraz o 
smaku banana! 
 
28) 
- Co to jest: nie mieści się w dupie i nie dzwoni?  
- Radziecka maszynka do dzwonienia w dupie. 
 
29) 
- Mamusiu, mamusiu, czy mogę ciasteczko ?  
- Tak synku, weź sobie.  
- Mamusiu, ale ja nie mam rączek.  
- Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. 
 
30) 
Pewnego razu toczy się bijatyka pomiędzy dwoma 
śydami. Po chwili walki jeden z śydów wyciąga 
mydło i chce rzucić w drugiego. Drugi przerywa 
walkę i mówi:  
- Ej, ale dziadka w to nie mieszaj! 
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Liczba znajomych dowcipów: ...... 
Numery najlepszych: 
....................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


