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I. Ogólne za∏o˝enia programu

Wiedza o spo∏eczeƒstwie to przedmiot, który ma bezpoÊredni zwiàzek z ˝yciem co-
dziennym, sytuacjà spo∏ecznà, politycznà i gospodarczà Polski oraz wspó∏czesnego
Êwiata. Jest on niezwykle wa˝ny, poniewa˝ w wyniku realizacji treÊci przedmiotowych
umo˝liwia kszta∏towanie u uczniów w∏aÊciwych postaw obywatelskich i zachowaƒ de-
mokratycznych. Warto pami´taç, ˝e celem nauczyciela powinno byç nie tylko przeka-
zywanie wiedzy i umiej´tnoÊci, ale tak˝e wychowanie m∏odzie˝y przeprowadzane pod-
czas wszelkich dzia∏aƒ podejmowanych w ramach realizacji okreÊlonych zagadnieƒ.
W gimnazjum nauczyciele wprowadzajà uczniów w Êwiat wiedzy naukowej, wdra˝ajà
ich do samodzielnoÊci, pomagajà im w podejmowaniu decyzji dotyczàcej kierunku
dalszej edukacji i przygotowujà do aktywnego udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym. W pod-
stawie programowej czytamy, ˝e celem kszta∏cenia ogólnego jest „kszta∏towanie
u uczniów postaw warunkujàcych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
wspó∏czesnym Êwiecie” oraz „kszta∏towanie postawy obywatelskiej, postawy poszano-
wania tradycji i kultury w∏asnego narodu, a tak˝e postawy poszanowania dla innych
kultur i tradycji”. Realizujàc niniejszy program, nauczyciel nie powinien wi´c zapomi-
naç o ogólnych za∏o˝eniach zawartych w podstawie programowej kszta∏cenia ogólne-
go. Zaj´cia z wiedzy o spo∏eczeƒstwie powinny kszta∏towaç wed∏ug niej nast´pujàce
cechy:

1) zaanga˝owanie w dzia∏ania obywatelskie – uczeƒ anga˝uje si´ w dzia∏ania spo-
∏eczne i obywatelskie,

2) wra˝liwoÊç spo∏eczna – uczeƒ dostrzega przejawy niesprawiedliwoÊci i reaguje
na nie,

3) odpowiedzialnoÊç – uczeƒ podejmuje odpowiedzialne dzia∏ania w swojej spo-
∏ecznoÊci, konstruktywnie zachowuje si´ w sytuacjach konfliktowych,

4) poczucie wi´zi – uczeƒ odczuwa wi´ê ze wspólnotà lokalnà, europejskà i global-
nà; rozumie, na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski,

5) tolerancja – uczeƒ szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu za-
chowania, obyczajów i przekonaƒ, je˝eli nie stanowià one zagro˝enia dla innych
ludzi; przeciwstawia si´ przejawom dyskryminacji.

Program nauczania uwzgl´dnia wszystkie treÊci okreÊlone w podstawie progra-
mowej kszta∏cenia ogólnego.

Program jest przeznaczony do realizacji w szkole gimnazjalnej, w grupie m∏odzie˝y
od 13 do 16 lat. Bardzo wa˝na z punktu widzenia treÊci programu oraz stosowanych
metod pracy jest znajomoÊç psychologii tego okresu rozwojowego m∏odzie˝y. 

Program powinien byç realizowany w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim. ¸àcz-
nie przeznacza si´ na jego realizacj´ 65 godzin. Od decyzji dyrekcji szko∏y zale˝eç b´-
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dzie, w jaki sposób w poszczególnych klasach przedmiot b´dzie realizowany. Mo˝e tak
si´ zdarzyç, ˝e po jednej godzinie tygodniowo program b´dzie realizowany, na przy-
k∏ad w 1 i 2 klasie lub odpowiednio w 2 i 3. Uwa˝amy, ˝e nie powinna zdarzyç si´ sy-
tuacja, kiedy realizacja programu b´dzie przerwana na rok i realizowana, na przyk∏ad
w 1 i 3 klasie. Inny wariant realizacji programu to jedna godzina tygodniowo w jednej
klasie i 0,5 godziny w pozosta∏ych dwóch (czyli po jednym semestrze). Nie ukrywamy,
˝e optymalnà sytuacjà by∏aby realizacja programu przy zachowaniu 1 godziny tygo-
dniowo w ciàgu ca∏ego cyklu kszta∏cenia i mamy nadziej´, ˝e w niektórych przypad-
kach uda si´ to zrealizowaç. Wówczas zaproponowane przez nas na 1 godzin´ lekcyj-
nà zagadnienia mo˝na omówiç na 2 jednostkach, stosujàc na przyk∏ad metod´
projektu, wycieczk´, spotkania z ciekawymi ludêmi itp. 

Podstawa programowa kszta∏cenia ogólnego nie narzuca nauczycielom grupowa-
nia treÊci nauczania w okreÊlone bloki tematyczne. W programie nauczania staraliÊmy
si´ jednak pogrupowaç treÊci programu w okreÊlone rozdzia∏y. Przy takim, a nie innym
ich uporzàdkowaniu braliÊmy pod uwag´ mo˝liwoÊci percepcyjne uczniów, korelacj´
mi´dzyprzedmiotowà z innymi przedmiotami (historià, j´zykiem polskim), ukierunko-
wywanie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej itp.

Wydaje nam si´ s∏uszne poszerzenie treÊci nauczania zawartych w podstawie pro-
gramowej o problematyk´ cz∏owieka jako istoty spo∏ecznej, spo∏eczeƒstwa ogólnego,
problematyk´ rynku pracy i bezrobocia. Uwa˝amy, ˝e jednym z celów nauczania wie-
dzy o spo∏eczeƒstwie w gimnazjum jest kszta∏towanie postaw prospo∏ecznych zmie-
rzajàcych do budowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Z tego powodu w naszym
programie rozszerzamy problematyk´ aktywnoÊci obywatelskiej, zarówno w sferze
spo∏ecznej (propagowanie pracy w organizacjach pozarzàdowych, udzia∏ w wyborach,
rozwijanie demokracji uczniowskiej), jak i w sferze ekonomicznej (umiej´tnoÊç racjo-
nalnego gospodarowania, rozwijanie przedsi´biorczoÊci, potrzeba pomocy humani-
tarnej). Bardzo szeroko jest rozwini´ta, jedynie zasygnalizowana w podstawie progra-
mowej, problematyka ekologiczna, zwiàzana z zagro˝eniami dla wspó∏czesnego
Êwiata, ze szczególnym uwzgl´dnieniem globalnego ocieplenia (temat: Ziemia – pla-
neta ludzi). Poszerzenie treÊci nauczania umo˝liwi nauczycielowi elastyczne reagowa-
nie na aktualne problemy spo∏eczne, ekonomiczne (np. kryzys gospodarczy), które
mogà zaistnieç w trakcie realizacji programu nauczania. Kolejne rozdzia∏y noszà nast´-
pujàce tytu∏y:

I. Cz∏owiek w spo∏eczeƒstwie
II. ˚ycie szko∏y
III. Naród i paƒstwo
IV. AktywnoÊç obywatelska
V. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej
VI. Samorzàd terytorialny
VII. Âwiat wspó∏czesny
VIII. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej
IX. Cz∏owiek w gospodarce rynkowej 
Mimo naszych sugestii co do uk∏adu poszczególnych treÊci nauczania, uznajemy

prawo nauczyciela do modyfikacji programu i zapewniamy, i˝ mo˝liwe sà ró˝ne roz-
wiàzania przy zachowaniu podstawowej koncepcji programu (cele, treÊci, efekty).

W przypadku wiedzy o spo∏eczeƒstwie nauczanie–uczenie si´ powinno nast´powaç
w rezultacie aktywnoÊci obu zaanga˝owanych stron (nauczycieli i uczniów). Nauczy-
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7I. Ogólne za∏o˝enia programu

ciel powinien do∏o˝yç wszelkich staraƒ, by stworzyç jak najlepsze warunki do aktyw-
noÊci uczniów, mi´dzy innymi poprzez konstruowanie inspirujàcych, pobudzajàcych
kreatywnoÊç i dostarczajàcych cennych edukacyjnie zadaƒ, a tak˝e poprzez utrzymy-
wanie uczciwych, opartych na otwarcie artyku∏owanych normach, relacji z uczniami.
W∏aÊciwe relacje interpersonalne w istotny sposób wp∏ywajà na realizowanie zadaƒ
przez uczniów.

Od postawy w∏asnej nauczyciela, jego zaanga˝owania w proces lekcyjny, ale tak˝e
bardzo cz´sto w ˝ycie szko∏y i spo∏ecznoÊci lokalnej, zale˝y w du˝ej mierze efektyw-
noÊç nauczania. W swojej pracy nauczyciel wiedzy o spo∏eczeƒstwie powinien byç
wspierany przez nauczycieli takich przedmiotów, jak historia, geografia, j´zyk polski,
ale tak˝e wychowawców i opiekunów samorzàdu uczniowskiego, poniewa˝ ∏àcznej re-
alizacji poszczególnych zagadnieƒ wymaga doÊç cz´sto korelacja mi´dzyprzedmioto-
wa. 

W celu w∏aÊciwej realizacji programu niezb´dne jest odpowiednie wyposa˝enie pra-
cowni przedmiotowej w potrzebne pomoce dydaktyczne. Nale˝à do nich szczególnie
teksty pomocnicze, które ilustrujà okreÊlone zagadnienia, ale tak˝e same w sobie sà
istotnym elementem pracy z uczniem, gdy˝ s∏u˝à do kszta∏towania umiej´tnoÊci ana-
lizy ró˝nych tekstów êród∏owych (do czego zobowiàzujà nas standardy wymagaƒ eg-
zaminacyjnych).

Oto, naszym zdaniem, niezb´dna lista pomocy:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (co najmniej jeden egzemplarz na dwóch

uczniów),
• teksty ustaw: o systemie oÊwiaty, o samorzàdzie terytorialnym, o partiach politycz-

nych, o zwiàzkach zawodowych, o stowarzyszeniach i fundacjach, o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, kodeks pracy, o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu,
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

• tabele i wykresy notowaƒ gie∏dowych i walutowych,
• przyk∏adowe formularze i wzory: polecenia przelewu, czeku bankowego, deklaracji

PIT, kwestionariusza osobowego, listu motywacyjnego, ˝yciorysu zawodowego,
• Powszechna Deklaracja praw cz∏owieka, konwencja o prawach dziecka,
• Karta Narodów Zjednoczonych i Traktat Pó∏nocnoatlantycki,
• traktat z Maastricht, traktat akcesyjny z 2003 r., Konstytucja dla Europy,
• roczniki statystyczne,
• mapa polityczna Europy i Êwiata,
• mapa Unii Europejskiej i NATO,
• s∏owniki poj´ç,
• plansze, filmy, gry dydaktyczne, programy komputerowe,
• dost´p do Internetu.

Obudow´ programu stanowià: dwa podr´czniki na ca∏y cykl kszta∏cenia, çwiczenia
dla ucznia skorelowane z ka˝dym podr´cznikiem, przewodnik metodyczny dla nauczy-
ciela, przyk∏adowe scenariusze zaj´ç, foliogramy i filmy edukacyjne.
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II. Cele edukacyjne

1. Cele ogólne
Cele edukacyjne przedmiotu „wiedza o spo∏eczeƒstwie” okreÊla podstawa progra-

mowa kszta∏cenia ogólnego. Wymagania ogólne – cele kszta∏cenia sà nast´pujàce
(za podstawà programowà):
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeƒ znajduje i wykorzystuje informacje na temat ˝ycia publicznego; wyra˝a w∏as-
ne zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmien-
ne poglàdy. 
II. Rozpoznawanie i rozwiàzywanie problemów.

Uczeƒ rozpoznaje problemy najbli˝szego otoczenia i szuka ich rozwiàzaƒ.
III. Wspó∏dzia∏anie w sprawach publicznych.

Uczeƒ wspó∏pracuje z innymi – planuje, dzieli si´ zadaniami i wywiàzuje si´ z nich. 
IV. ZnajomoÊç zasad i procedur demokracji.

Uczeƒ rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w ˝yciu szko∏y oraz
innych spo∏ecznoÊci; rozpoznaje przypadki ∏amania norm demokratycznych i ocenia
ich konsekwencje; wyjaÊnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywnoÊci obywateli.
V. ZnajomoÊç podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeƒ opisuje sposób dzia∏ania w∏adz publicznych i innych instytucji; wykorzystuje
swojà wiedz´ o zasadach demokracji ustroju Polski do rozumienia i oceny wydarzeƒ
˝ycia publicznego.
VI. Rozumie zasady gospodarki rynkowej.

Uczeƒ rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania
w ˝yciu codziennym; analizuje mo˝liwoÊci dalszej nauki i kariery zawodowej.

2. Cele szczegó∏owe 
W odniesieniu do szczegó∏owych celów edukacyjnych podstawa programowa

kszta∏cenia ogólnego bardzo precyzyjnie okreÊla je, przy okazji ka˝dej treÊci nauczania.
Dla przejrzystoÊci zosta∏y one podzielone w programie nauczania na cele szczegó∏owe
zwiàzane z wiedzà, umiej´tnoÊciami i wychowaniem. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w pod-
stawie programowej kszta∏cenia ogólnego najwi´kszy nacisk k∏adzie si´ na kszta∏towa-
nie u uczniów okreÊlonych umiej´tnoÊci.

Wiedza
Uczeƒ:
• omawia zasady komunikowania si´ i wspó∏pracy w grupie,
• wymienia podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji,
• wymienia podstawowe sposoby rozwiàzywania konfliktów w grupie i mi´dzy grupami,

8
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9II. Cele edukacyjne

• podaje przyk∏ady zbiorowoÊci, grup, spo∏ecznoÊci i wspólnot,
• podaje przyk∏ady uprawnieƒ i obowiàzków wynikajàcych z posiadania polskiego oby-

watelstwa,
• wymienia cechy dobrego obywatela,
• wymienia g∏ówne podmioty ˝ycia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie,

media, politycy i partie, w∏adza; instytucje publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak
wspó∏dzia∏ajà i konkurujà one ze sobà w ˝yciu publicznym,

• podaje przyk∏ady dzia∏ania organizacji pozarzàdowych i spo∏ecznych (od lokalnych
stowarzyszeƒ do zwiàzków zawodowych i partii politycznych), 

• omawia funkcje Êrodków masowego przekazu, 
• wymienia zasady demokratycznych wyborów, 
• wymienia mniejszoÊci narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodê-

ców) ˝yjàce obecnie w Polsce i przedstawia przys∏ugujàce im prawa i charakteryzu-
je jednà z tych grup (jej histori´, kultur´, obecnà sytuacj´),

• wyjaÊnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy ˝yjàcy za granicà podtrzymujà
swojà wi´ê z ojczyznà,

• wymienia podstawowe cechy i funkcje paƒstwa,
• omawia najwa˝niejsze zasady ustroju Polski (suwerennoÊç narodu, trójpodzia∏ w∏adz,

rzàdy prawa, pluralizm), 
• korzystajàc z konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, omawia podstawowe prawa

i wolnoÊci w niej zawarte,
• wymienia partie polityczne obecne w Sejmie, wskazuje te, które nale˝à do koalicji

rzàdzàcej, i te, które pozostajà w opozycji,
• wymienia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób

tworzenia ustaw, 
• wskazuje najwa˝niejsze zadania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
• podaje nazwisko aktualnego prezydenta i premiera,
• wymienia zadania administracji publicznej i podaje przyk∏ady jej dzia∏aƒ, 
• wymienia organy w∏adzy sàdowniczej, zasady, wedle których dzia∏ajà sàdy (niezawi-

s∏oÊç, dwuinstancyjnoÊç) i przyk∏ady spraw, którymi si´ zajmujà,
• podaje przyk∏ady dzia∏ania samorzàdów zawodowych i samorzàdów mieszkaƒców, 
• podaje podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia i postaci z jej dziejów, 
• wymienia najwa˝niejsze zadania samorzàdu gminnego i wykazuje, jak odnoszà si´

one do jego codziennego ˝ycia, 
• omawia sposób wybierania i dzia∏ania w∏adz gminy, w tym podejmowania decyzji

w sprawie bud˝etu, 
• omawia sposób wybierania samorzàdu powiatowego i wojewódzkiego oraz ich przy-

k∏adowe zadania,
• wymienia najwa˝niejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej,
• omawia stosunki z paƒstwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi oraz rela-

cje z sàsiadami,
• charakteryzuje cz∏onkostwo Polski w NATO,
• wymienia, w jakich mi´dzynarodowych misjach i operacjach pokojowych bierze

udzia∏ Polska,
• wie, czym zajmujà si´ ambasady i konsulaty,
• wymienia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty rzymskie, traktaty z Ma-

astricht, Nicei, Lizbony),
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• zna prawa i obowiàzki wynikajàce z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej,
• wyjaÊnia, czym zajmuje si´ ONZ, jej najwa˝niejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Ra-

da Bezpieczeƒstwa, Sekretarz Generalny) i wybrane organizacje mi´dzynarodowe,
• wyjaÊnia, co to jest terroryzm, w jaki sposób próbuje si´ go zwalczaç,
• wymienia cechy i umiej´tnoÊci cz∏owieka przedsi´biorczego,
• wymienia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsi´biorstwa, paƒ-

stwo) i omawia zwiàzki mi´dzy nimi,
• podaje przyk∏ady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania,
• wymienia g∏ówne dochody i wydatki gospodarstwa domowego,
• wie, jakie prawa majà konsumenci i jak mogà ich dochodziç,
• omawia na przyk∏adach funkcje i formy pieniàdza w gospodarce rynkowej,
• wie, czym zajmujà si´: bank centralny, banki komercyjne, gie∏da papierów warto-

Êciowych,
• wymienia podstawowe poj´cia dotyczàce gospodarki narodowej: produkt krajowy

brutto (PKB), dochód narodowy, PKB per capita, wzrost gospodarczy, inflacja, rece-
sja,

• wymienia najwa˝niejsze dochody i wydatki paƒstwa,
• zna g∏ówne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT),
• zna g∏ówne elementy dzia∏aƒ marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja),
• wymienia g∏ówne prawa i obowiàzki pracownika,
• wymienia g∏ówne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowoÊci, regionie i Polsce,
• podaje przyk∏ady zjawisk z szarej strefy w gospodarce.

Umiej´tnoÊci 
Uczeƒ:
• stosuje zasady komunikowania si´ i wspó∏pracy w grupie (np. bierze udzia∏ w dysku-

sji, zebraniu, wspólnym dzia∏aniu),
• stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji,
• stosuje podstawowe sposoby rozwiàzywania konfliktów w grupie i mi´dzy grupami,
• charakteryzuje rodzin´ i grup´ rówieÊniczà, jako ma∏e grupy,
• wyjaÊnia na przyk∏adach znaczenie podstawowych norm wspó∏˝ycia mi´dzy ludêmi,

w tym wzajemnoÊci, odpowiedzialnoÊci i zaufania,
• charakteryzuje ˝ycie szkolnej spo∏ecznoÊci, w tym rol´ samorzàdu uczniowskiego,
• wyjaÊnia, na czym polega przestrzeganie praw ucznia,
• rozpoznaje role spo∏eczne, w których wyst´puje, oraz zwiàzane z nimi oczekiwania,
• wyjaÊnia, jak tworzà si´ podzia∏y w grupie i w spo∏eczeƒstwie (np. na „swoich” i „ob-

cych”),
• charakteryzuje – odwo∏ujàc si´ do przyk∏adów – wybrane warstwy spo∏eczne, grupy

zawodowe i style ˝ycia,
• omawia problemy i perspektywy ˝yciowe m∏odych Polaków (na podstawie samo-

dzielnie zebranych informacji),
• omawia wybrany problem spo∏eczny wa˝ny dla m∏odych mieszkaƒców swojej miej-

scowoÊci i rozwa˝a jego mo˝liwe rozwiàzania,
• wyjaÊnia, jak cz∏owiek staje si´ obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, pra-

wo krwi, nadanie obywatelstwa),
• uzasadnia potrzeb´ przestrzegania zasad etycznych w ˝yciu publicznym i podaje

przyk∏ady skutków ich ∏amania,
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11II. Cele edukacyjne

• uzasadnia znaczenie dla obywateli organizacji pozarzàdowych i spo∏ecznych,
• wyjaÊnia, podajàc przyk∏ady, jak obywatele mogà wp∏ywaç na decyzje w∏adz na po-

ziomie lokalnym, krajowym, europejskim i Êwiatowym,
• opracowuje – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski dotyczàcy rozwiàza-

nia jednego z problemów spo∏ecznoÊci szkolnej lub lokalnej i w miar´ mo˝liwoÊci go
realizuje (np. jako wolontariusz),

• wyjaÊnia znaczenie Êrodków masowego przekazu w ˝yciu obywateli, 
• charakteryzuje pras´, telewizj´, radio, Internet jako Êrodki masowej komunikacji

i omawia wybrany tytu∏, stacj´ czy portal ze wzgl´du na specyfik´ przekazu i odbior-
ców, 

• wyszukuje w mediach wiadomoÊci na wskazany temat; wskazuje ró˝nice mi´dzy
przekazami i odró˝nia informacje od komentarzy; krytycznie analizuje przekaz re-
klamowy,

• uzasadnia, pos∏ugujàc si´ przyk∏adami, znaczenie opinii publicznej we wspó∏czesnym
Êwiecie, odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sonda˝u opinii publicznej, 

• przedstawia argumenty przemawiajàce za udzia∏em w wyborach lokalnych, krajo-
wych i europejskich, 

• stosuje w g∏osowaniu w szkole zasady demokratycznych wyborów, 
• wskazuje, czym powinien kierowaç si´ obywatel, podejmujàc decyzje wyborcze, 
• krytycznie analizuje ulotki, has∏a i spoty wyborcze,
• wyjaÊnia, co dla niego oznacza byç Polakiem (lub cz∏onkiem innej wspólnoty naro-

dowej) i czym obywatelstwo ró˝ni si´ od narodowoÊci,
• wyjaÊnia, uwzgl´dniajàc wielonarodowe tradycje Polski, jaki wp∏yw na kszta∏towanie

narodu majà wspólne dzieje, kultura, j´zyk i tradycja, 
• charakteryzuje jednà z mniejszoÊci narodowych lub grup etnicznych ˝yjàcych obec-

nie w Polsce (jej histori´, kultur´, obecnà sytuacj´),
• wyjaÊnia, co ∏àczy cz∏owieka z wielkà i ma∏à ojczyznà i omawia te wi´zi na w∏asnym

przyk∏adzie, 
• uzasadnia, ˝e mo˝na równoczeÊnie byç Polakiem, Europejczykiem i cz∏onkiem spo-

∏ecznoÊci Êwiatowej, 
• wyjaÊnia, odwo∏ujàc si´ do wybranych przyk∏adów, czym wed∏ug niego jest patrio-

tyzm; porównuje t´ postaw´ z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem,
• wyjaÊnia, czym jest w∏adza paƒstwowa,
• wskazuje ró˝nice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym

i totalitarnym, 
• wyjaÊnia zasady: wi´kszoÊci, pluralizmu i poszanowania praw mniejszoÊci w paƒstwie

demokratycznym, 
• wskazuje najwa˝niejsze tradycje demokracji (antycznej, europejskiej, amerykaƒskiej,

polskiej), 
• porównuje demokracj´ bezpoÊrednià z przedstawicielskà oraz wi´kszoÊciowà z kon-

stytucyjnà (liberalnà),
• wyjaÊnia, czym sà prawa cz∏owieka i uzasadnia ich znaczenie we wspó∏czesnej de-

mokracji,
• ocenia i ilustruje przyk∏adami zalety i s∏aboÊci demokracji, 
• wyjaÊnia, co to znaczy, ˝e konstytucja jest najwy˝szym aktem prawnym w Rzeczy-

pospolitej Polskiej,

YGWX-program Q6  8/7/09  11:26 AM  Page 11



• wyszukuje w Êrodkach masowego przekazu i analizuje przyk∏ady patologii ˝ycia pu-
blicznego w Polsce, 

• wyjaÊnia, jak przeprowadzane sà w Polsce wybory prezydenckie i parlamentarne, 
• charakteryzuje, odwo∏ujàc si´ do wybranych przyk∏adów, ró˝nice mi´dzy systemem

dwupartyjnym a systemem wielopartyjnym, 
• sporzàdza, na podstawie obserwacji wybranych obrad parlamentu, notatk´ praso-

wà o przebiegu tych obrad,
• przygotowuje krótkie wystàpienie sejmowe w wybranej sprawie, 
• wyszukuje w Êrodkach masowego przekazu informacje o dzia∏aniach urz´dujàcego

prezydenta, 
• wyjaÊnia, jak jest powo∏ywany i czym zajmuje si´ rzàd polski, 
• wyszukuje nazwiska ministrów i zadania wybranych ministerstw, 
• wyjaÊnia, co to jest s∏u˝ba cywilna i jakimi zasadami powinien si´ kierowaç urz´dnik

paƒstwowy, 
• wyjaÊnia, czym zajmuje si´ Trybuna∏ Konstytucyjny i Trybuna∏ Stanu,
• uzasadnia potrzeb´ samorzàdnoÊci w paƒstwie demokratycznym, 
• wyjaÊnia, na czym polegajà zasady decentralizacji i pomocniczoÊci; odnosi je

do przyk∏adów z ˝ycia w∏asnego regionu i miejscowoÊci, 
• nawiàzuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzàdo-

wymi oraz podejmuje wspó∏prac´ z jednà z nich (w miar´ swoich mo˝liwoÊci),
• pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wype∏nia prosty druk urz´dowy,
• odwiedza urzàd gminy i dowiaduje si´, w jakim wydziale mo˝na za∏atwiç wybrane

sprawy,
• porównuje – na wybranych przyk∏adach – zakres dzia∏ania samorzàdu wojewódzkie-

go z zakresem dzia∏ania wojewody, 
• przygotowuje plakat lub folder, stron´ internetowà lub inny materia∏ promujàcy

gmin´, okolic´ lub region, 
• charakteryzuje polityk´ obronnà Polski, 
• charakteryzuje relacje Polski z wybranym paƒstwem na podstawie samodzielnie ze-

branych informacji,
• wyjaÊnia, czym zajmujà si´ najwa˝niejsze instytucje Unii Europejskiej (Rada Europej-

ska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska),
• wyjaÊnia, jak w Unii Europejskiej sà realizowane zasady pomocniczoÊci i solidarnoÊci,
• wskazuje na mapie cz∏onków Unii Europejskiej,
• potrafi uzasadniç swojà opini´ na temat dalszej integracji i rozszerzenia Unii Euro-

pejskiej,
• wyszukuje informacje na temat korzystania ze Êrodków unijnych przez polskich oby-

wateli, przedsi´biorstwa i instytucje,
• wskazuje na mapie miejsca najpowa˝niejszych konfliktów mi´dzynarodowych,
• omawia przebieg i próby rozwiàzania jednego z wybranych konfliktów mi´dzynaro-

dowych,
• porównuje sytuacje w paƒstwach globalnego Po∏udnia i globalnej Pó∏nocy i wyjaÊnia

na przyk∏adach, na czym polega ich wspó∏zale˝noÊç,
• wyjaÊnia, odwo∏ujàc si´ do przyk∏adów, na czym polega globalizacja w sferze kultu-

ry, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki,
• ocenia sytuacj´ imigrantów i uchodêców we wspó∏czesnym Êwiecie,
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• wyjaÊnia na przyk∏adach z ˝ycia w∏asnej rodziny, miejscowoÊci i ca∏ego kraju, w jaki spo-
sób praca i przedsi´biorczoÊç pomagajà w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych,

• stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, planowa-
nie, podzia∏ zadaƒ, harmonogram, ocena efektów),

• stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do w∏asnych zasobów
(np. czasu, pieni´dzy),

• charakteryzuje gospodark´ rynkowà (prywatna w∏asnoÊç, swoboda gospodarowa-
nia, konkurencja, dà˝enie do zysku, przedsi´biorczoÊç),

• wyjaÊnia dzia∏anie prawa poda˝y i popytu oraz ceny jako regulatora rynku,
• analizuje rynek wybranego produktu i wybranej us∏ugi,
• wyjaÊnia na przyk∏adach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe,
• uk∏ada bud˝et gospodarstwa domowego,
• wyszukuje i zestawia ze sobà oferty ró˝nych banków (konta, lokaty, kredyty, fundu-

sze inwestycyjne),
• wyjaÊnia, na czym polega oszcz´dzanie i inwestowanie,
• w∏aÊciwie definiuje poj´cia dotyczàce gospodarki narodowej: produkt krajowy brut-

to (PKB), PKB per capita, dochód narodowy, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja,
• interpretuje dane statystyczne dotyczàce produktu krajowego brutto, wzrostu go-

spodarczego, inflacji, recesji,
• wyjaÊnia, co to jest bud˝et paƒstwa,
• oblicza wysokoÊç podatku PIT na podstawie konkretnych danych,
• wyjaÊnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• wyjaÊnia, jak dzia∏a przedsi´biorstwo, oblicza na prostym przyk∏adzie przychód, kosz-

ty, dochód i zysk,
• wyjaÊnia na przyk∏adach znaczenie dzia∏aƒ marketingowych dla przedsi´biorstwa

i konsumentów,
• wyjaÊnia, czemu s∏u˝à ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne,
• wyszukuje informacje o mo˝liwoÊciach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i kra-

jowym rynku pracy (urz´dy pracy, og∏oszenia, Internet),
• sporzàdza ˝yciorys i list motywacyjny,
• wyjaÊnia, na czym polega spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu,
• wyjaÊnia mechanizm korupcji.

Wychowanie
Uczeƒ:
• wyjaÊnia na przyk∏adach, jak mo˝na zachowaç dystans wobec nieaprobowanych

przez siebie zachowaƒ grupy lub jak im si´ przeciwstawiç,
• podaje mo˝liwe sposoby przeciwstawiania si´ przejawom nietolerancji,
• odwo∏ujàc si´ do historycznych i wspó∏czesnych postaci, wykazuje znaczenie postaw

i cnót obywatelskich,
• wykazuje, odwo∏ujàc si´ do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzkoÊci, do ja-

kich konsekwencji prowadziç mo˝e skrajny nacjonalizm,
• rozwa˝a, odwo∏ujàc si´ do historycznych i wspó∏czesnych przyk∏adów, w jaki sposób

stereotypy i uprzedzenia utrudniajà dziÊ relacje mi´dzy narodami,
• formu∏uje i uzasadnia w∏asne zdanie na temat korzyÊci, jakie niesie ze sobà cz∏onko-

stwo w Unii Europejskiej, odwo∏ujàc si´ do przyk∏adów z w∏asnego otoczenia i ca∏e-
go kraju,
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• uzasadnia potrzeb´ pomocy humanitarnej i anga˝uje si´ (na miar´ swoich mo˝liwo-
Êci) w dzia∏ania instytucji (tak˝e pozarzàdowych), które jà prowadzà,

• rozwa˝a, jak jego zachowania mogà wp∏ywaç na ˝ycie innych ludzi na Êwiecie (np.
oszcz´dzanie wody i energii, przemyÊlane zakupy),

• bierze udzia∏ w przedsi´wzi´ciach spo∏ecznych, które promujà przedsi´biorczoÊç
cz∏owieka,

• przygotowuje bud˝et konkretnego przedsi´wzi´cia z ˝ycia ucznia, klasy, szko∏y; roz-
wa˝a wydatki i êród∏a ich finansowania,

• rozumie potrzeb´ oszcz´dzania i inwestowanie posiadanych zasobów pieni´˝nych,
• planuje dalszà edukacj´ (w tym wybór szko∏y ponadgimnazjalnej), uwzgl´dniajàc

w∏asne preferencje i predyspozycje,
• ocenia skutki bezrobocia w swojej miejscowoÊci, regionie i Polsce,
• charakteryzuje zasady etyczne, którymi powinni si´ kierowaç pracownicy i praco-

dawcy,
• ocenia „szarà stref´” w gospodarce,
• ocenia skutki korupcji dla gospodarki.
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III. Podstawa programowa a program
nauczania

Program nauczania uwzgl´dnia wszystkie treÊci podstawy programowej kszta∏cenia
ogólnego. Szczegó∏owe zale˝noÊci mi´dzy programem a podstawà programowà pre-
zentuje poni˝sze zestawienie. Celem tego zestawienia jest przedstawienie nauczycie-
lowi oraz dyrektorowi szko∏y (który w myÊl aktualnych przepisów zatwierdza program
do realizacji), w jakim zagadnieniu programu nauczania (temacie lekcji) sà realizowa-
ne treÊci nauczania zawarte w wymaganiach szczegó∏owych podstawy programowej. 

Lp. TreÊç podstawy programowej Zagadnienia programu nauczania

1. Podstawowe umiej´tnoÊci ˝ycia w grupie. • Sprawne komunikowanie si´.
• Grupy spo∏eczne i ich rodzaje.

2. ˚ycie spo∏eczne. • Grupy spo∏eczne i ich rodzaje.
• Moja szko∏a.
• Samorzàd uczniowski – szko∏a demokracji.

3. Wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo polskie. • Spo∏eczeƒstwo jako szczególny rodzaj zbio-
rowoÊci.

• Czym jest naród? Symbole narodowe.

4. Byç obywatelem. • Czym jest naród? Symbole narodowe.
• Ojczyzna i patriotyzm.
• Udzia∏ obywateli w ˝yciu publicznym.

5. Udzia∏ obywateli w ˝yciu publicznym. • Udzia∏ obywateli w ˝yciu publicznym.
• Formy ˝ycia publicznego. Organizacje poza-

rzàdowe.
• Partie polityczne.
• Czym zajmujà si´ zwiàzki zawodowe?

6. Ârodki masowego przekazu. • Ârodki masowego przekazu.

7. Wyborcy i wybory. • W∏adza ustawodawcza, czyli kto tworzy pra-
wo.

• Wybieramy w∏adze lokalne.

8. Naród i mniejszoÊci narodowe. • Czym jest naród? Symbole narodowe.
• Ojczyzna i patriotyzm.
• Czy jesteÊmy tolerancyjni? Mój naród a inne

narody.

9. Patriotyzm dzisiaj. • Ojczyzna i patriotyzm.

10. Paƒstwo i w∏adza demokratyczna. • Paƒstwo jako forma organizacji spo∏eczeƒ-
stwa.
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Lp. TreÊç podstawy programowej Zagadnienia programu nauczania

• Formy ustrojowe paƒstw we wspó∏czesnym
Êwiecie.

• Sytuacja obywatela w paƒstwach o odmien-
nych ustrojach politycznych.

• Demokracja.

11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konsty-
tucyjna.

• Rzeczpospolita Polska jako demokracja kon-
stytucyjna.

• Prawa i obowiàzki obywatela Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

12. System wyborczy i partyjny. • W∏adza ustawodawcza, czyli kto tworzy pra-
wo.

• Partie polityczne.
• W∏adza wykonawcza, czyli kto rzàdzi.

13. W∏adza ustawodawcza w Polsce. • W∏adza ustawodawcza, czyli kto tworzy prawo.

14. W∏adza wykonawcza. • W∏adza wykonawcza, czyli kto rzàdzi.

15. W∏adza sàdownicza. • W∏adza sàdownicza. Organy kontroli i ochro-
ny prawa.

16. Samorzàdy i ich znaczenie. • Samorzàdy i ich znaczenie.
• Wybieramy w∏adze lokalne.

17. Gmina jako wspólnota mieszkaƒców. • Gmina wspólnotà mieszkaƒców.

18. Samorzàd powiatowy i wojewódzki. • Samorzàd powiatowy i wojewódzki.

19. Relacje Polski z innymi paƒstwami. • Polska we wspó∏czesnym Êwiecie.
• NATO – od zimnej wojny do wspó∏istnienia.

20. Integracja europejska. • Integracja europejska.
• Polska w systemie politycznym i gospodar-

czym UE.

21. Polska w Unii Europejskiej. • Integracja europejska.
• Polska w systemie politycznym i gospodar-

czym UE.
• Unia Europejska a nasz region.

22. Wspó∏praca i konflikty mi´dzynarodowe. • ONZ – zjednoczony Êwiat, zjednoczone narody.
• Terroryzm i wojny.

23. Problemy wspó∏czesnego Êwiata. • Âwiat bogaty i biedny.
• Globalizacja.
• Ziemia – planeta ludzi.
• Terroryzm i wojny.

24. Praca i przedsi´biorczoÊç. • Potrzeby cz∏owieka i sposoby ich zaspokaja-
nia.

• Akcje i obligacje, czyli jak màdrze inwesto-
waç.

• Praca w ˝yciu cz∏owieka.
• Rynek pracy.
• Byç przedsi´biorcà.

25. Gospodarka rynkowa. • Jak funkcjonuje gospodarstwo domowe?
• Gospodarka rynkowa.
• Potrzeby cz∏owieka i sposoby ich zaspokaja-

nia.
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Lp. TreÊç podstawy programowej Zagadnienia programu nauczania

• Skàd biorà si´ ceny?
• Gospodarka polska po roku 1989.

26. Gospodarstwo domowe. • Funkcjonowanie gospodarstwa domowego.

27. Pieniàdz i banki. • Rodzaje i funkcje pieniàdza.
• Rola banków w gospodarce rynkowej.
• Akcje i obligacje, czyli jak màdrze inwesto-

waç.

28. Gospodarka w skali paƒstwa. • Gospodarka narodowa.
• Podatki w gospodarce rynkowej.
• Bud˝et paƒstwa.
• Gospodarka polska po roku 1989.
• Inflacja w gospodarce.

29. Przedsi´biorstwo i dzia∏alnoÊç gospodarcza. • Byç przedsi´biorcà.
• Reklama i marketing.
• Pracodawca i pracobiorca – prawa i obowiàz-

ki.

30. Wybór szko∏y i zawodu. • Jaka szko∏a, jaki zawód?
• Przed pierwszà rozmowà o prac´.
• Rynek pracy.
• Dlaczego nie wszyscy majà prac´?

31. Etyka w ˝yciu gospodarczym. • Korupcja i „szara strefa” w gospodarce.
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IV. TreÊci programu i osiàgní cia
szczegó∏owe ucznia

Jednym z najwa˝niejszych elementów przedstawionego programu jest ukierunko-
wanie nauczyciela na osiàganie w swojej pracy z uczniem okreÊlonych celów, wymie-
nionych przy okazji tematów jednostek lekcyjnych. Jest to o tyle wa˝ne, i˝ kierujàc si´
podstawà programowà kszta∏cenia ogólnego oraz niniejszym programem nauczania
nauczyciel wie, czego mo˝e i powinien od uczniów wymagaç. Wymienione cele szcze-
gó∏owe oraz inne elementy programu u∏atwià nauczycielowi opracowanie wyniko-
wych planów nauczania, przedmiotowych systemów nauczania oraz testów i materia-
∏ów na lekcje powtórzeniowe.

TreÊci programu nauczania zosta∏y pogrupowane w rozdzia∏y, które sà poni˝ej ozna-
czone cyframi rzymskimi. Cyframi arabskimi oznaczyliÊmy tematy jednostek lekcyj-
nych. Tematy sk∏adajà si´ z treÊci czàstkowych oraz osiàgni´ç szczegó∏owych ucznia
w zakresie wiedzy i umiej´tnoÊci. Tam, gdzie nie zosta∏o to oznaczone, sugerowana
jest realizacja poszczególnych tematów podczas jednej godziny lekcyjnej.

I. Cz∏owiek w spo∏eczeƒstwie

1. Cz∏owiek jako istota spo∏eczna
TreÊci: 

Pochodzenie cz∏owieka. Cz∏owiek istotà biologicznà i spo∏ecznà. Cechy wrodzone
i nabyte. WyjàtkowoÊç cz∏owieka.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• potrafi wyjaÊniç, dlaczego cz∏owiek jest nazywany istotà spo∏ecznà;
• rozumie poj´cia: cechy wrodzone, cechy nabyte, osobowoÊç, wartoÊci, socjalizacja;
• potrafi wyjaÊniç, co kszta∏tuje osobowoÊç cz∏owieka;
• rozumie, ˝e cz∏owiek jest niepowtarzalnà indywidualnoÊcià, która jest obdarzona

swoistymi cechami i mo˝liwoÊciami wzbogacania ˝ycia spo∏ecznego.

2. Grupy spo∏eczne i ich rodzaje
TreÊci: 

Wi´zi i grupy spo∏eczne. Rodzaje grup spo∏ecznych. Podzia∏ grup spo∏ecznych. Jed-
nostka w grupie spo∏ecznej. Rodzina i grupa rówieÊnicza. Funkcjonowanie grup spo-
∏ecznych.

18
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19IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna definicj´ grupy spo∏ecznej i roli spo∏ecznej;
• umie wymieniç rodzaje grup spo∏ecznych i podaç konkretne ich przyk∏ady;
• potrafi wyjaÊniç, w jaki sposób grupa wp∏ywa na jednostk´;
• potrafi identyfikowaç ró˝ne role grupowe;
• zna sposoby podejmowania wspólnych decyzji;
• potrafi scharakteryzowaç rodzin´ i grup´ rówieÊniczà jako ma∏e grupy spo∏eczne;
• wie, na czym polega szczególna rola rodziny w ˝yciu cz∏owieka.

3. Spo∏eczeƒstwo jako szczególny rodzaj zbiorowoÊci
TreÊci: 

Czym jest spo∏eczeƒstwo. Struktura spo∏eczna. Zmiany demograficzne w struktu-
rze polskiego spo∏eczeƒstwa, ich êród∏a i konsekwencje spo∏eczne.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cie „spo∏eczeƒstwo”;
• umie wyjaÊniç, dlaczego spo∏eczeƒstwo jest zbiorowoÊcià z∏o˝onà, wewn´trznie zor-

ganizowanà i zró˝nicowanà;
• rozumie, jak tworzà si´ podzia∏y spo∏eczne;
• potrafi omówiç przyczyny i konsekwencje zmian demograficznych w spo∏eczeƒstwie

polskim;
• potrafi scharakteryzowaç, odwo∏ujàc si´ do przyk∏adów, wybrane warstwy spo∏ecz-

ne, grupy zawodowe i style ˝ycia;
• potrafi podaç przyk∏ady zró˝nicowania spo∏ecznego i sposoby jego zmniejszenia;
• na podstawie samodzielnie zebranych informacji potrafi omówiç problemy i per-

spektywy ˝yciowe m∏odych Polaków.

4. Sprawne komunikowanie si´
TreÊci: 

Porozumiewamy si´. Aktywne s∏uchanie. Wypowiadanie w∏asnego zdania. Sposoby
rozwiàzywania konfliktów. Postawa asertywna.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna zasady prawid∏owego porozumiewania si´;
• rozumie poj´cia: komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywnoÊç; 
• umie wyra˝aç emocje w komunikatach typu „ja”;
• zna zasady rozwiàzywania konfliktów;
• umie komunikowaç si´ za pomocà s∏ów i przy u˝yciu j´zyka cia∏a;
• potrafi jasno i precyzyjnie wyra˝aç w∏asne zdanie. 

II. ˚ycie szko∏y

1. Moja szko∏a
TreÊci: 

Spo∏ecznoÊç szkolna. System oÊwiaty w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie szko-
∏y. Sk∏ad i uprawnienia organów szko∏y.
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Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, czym jest spo∏ecznoÊç szkolna;
• wie, jakie dokumenty regulujà prac´ szko∏y;
• umie omówiç struktur´ szkolnictwa w Polsce;
• potrafi wymieniç i zna kompetencje organów szko∏y;
• potrafi omówiç system szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Polsce.

2. Samorzàd uczniowski – szko∏a demokracji
TreÊci: 

Czym jest samorzàd uczniowski? Kompetencje samorzàdu uczniowskiego. Wybory
do samorzàdu. Dzia∏alnoÊç samorzàdu.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna zakres uprawnieƒ i formy dzia∏ania samorzàdu uczniowskiego;
• umie wymieniç cechy, jakimi powinny si´ charakteryzowaç osoby pe∏niàce funkcje

w samorzàdzie uczniowskim;
• zna procedur´ wyborów do samorzàdu uczniowskiego i umie je przeprowadziç;
• potrafi okreÊliç miejsce samorzàdu uczniowskiego w ˝yciu szko∏y;
• potrafiç wyjaÊniç, dlaczego samorzàd uczniowski jest szko∏à demokracji.

III. Naród i paƒstwo

1. Czym jest naród? Symbole narodowe
TreÊci: 

Naród i ÊwiadomoÊç narodowa. Obywatelstwo a narodowoÊç. Symbole narodowe.
Szacunek do symboli.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: naród, ÊwiadomoÊç narodowa, obywatelstwo;
• potrafi wyjaÊniç ró˝nice mi´dzy narodowoÊcià a obywatelstwem;
• zna polskie symbole narodowe i histori´ ich powstania;
• wie, jak nale˝y zachowaç si´ wobec polskich symboli narodowych.

2. Czy jesteÊmy tolerancyjni? Mój naród a inne narody
TreÊci: 

MniejszoÊci narodowe. Gwarancje praw mniejszoÊci narodowych. MniejszoÊci naro-
dowe i etniczne w Polsce. Stosunek do innych narodów. 
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: tolerancja, mniejszoÊç narodowa, stereotyp; 
• potrafi wymieniç mniejszoÊci narodowe i etniczne zamieszkujàce Polsk´; 
• zna prawa mniejszoÊci narodowych;
• wie, jakà postaw´ winniÊmy przejawiaç wobec przedstawicieli innych narodów.
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21IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

3. Ojczyzna i patriotyzm
TreÊci: 

Ojczyzna du˝a i ma∏a. Czym jest patriotyzm? Postawy wobec ojczyzny i narodu. Po-
lacy na obczyênie.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: ojczyzna, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, kosmopoli-

tyzm, Polonia;
• potrafi wymieniç przejawy patriotyzmu w czasie wojny i w czasie pokoju;
• umie oceniç postaw´ nacjonalistycznà;
• potrafi wykazaç, odwo∏ujàc si´ do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzko-

Êci, do jakich konsekwencji prowadziç mo˝e skrajny nacjonalizm;
• potrafi oceniç, odwo∏ujàc si´ do historycznych i wspó∏czesnych przyk∏adów, w jaki

sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniajà dziÊ relacje mi´dzy narodami i paƒstwa-
mi; wie, w których paƒstwach znajdujà si´ najwi´ksze skupiska Polonii.

4. Paƒstwo jako forma organizacji spo∏eczeƒstwa
TreÊci: 

Poczàtki i geneza paƒstwa. Poj´cie i cechy paƒstwa. Paƒstwo a spo∏eczeƒstwo. Paƒ-
stwo a naród.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: paƒstwo, suwerennoÊç;
• zna koncepcje genezy paƒstwa;
• potrafi wymieniç cechy i funkcje paƒstwa;
• umie podaç przyk∏ady paƒstw jednolitych narodowo i wielonarodowych.

5. Formy ustrojowe paƒstw we wspó∏czesnym Êwiecie
TreÊci: 

Zró˝nicowanie paƒstw we wspó∏czesnym Êwiecie. Podzia∏ paƒstw ze wzgl´du
na form´ rzàdów. Podzia∏ ze wzgl´du na ustrój terytorialny. System rzàdów.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• umie dokonaç klasyfikacji paƒstw wed∏ug ró˝nych kryteriów;
• zna i rozumie poj´cia: monarchia konstytucyjna, republika, paƒstwo unitarne, z∏o-

˝one, federacja;
• potrafi wymieniç przyk∏ady monarchii i republik w Europie;
• potrafi podaç przyk∏ady paƒstw unitarnych i federacyjnych.

6. Sytuacja obywatela w paƒstwach o odmiennych ustrojach politycznych
TreÊci: 

Paƒstwo demokratyczne. Paƒstwo autorytarne. Paƒstwo totalitarne.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: paƒstwo totalitarne, paƒstwo autorytarne, paƒstwo demo-

kratyczne;
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• potrafi przedstawiç pozycj´ obywatela w paƒstwach totalitarnych, autorytarnych
i demokratycznych;

• potrafi uzasadniç wy˝szoÊç demokracji nad systemem totalitarnym i autorytarnym.

7. Demokracja
TreÊci: 

Poj´cie i geneza demokracji. Formy demokracji. Zasady wspó∏czesnej demokracji.
S∏aboÊci demokracji. Zagro˝enia dla demokracji.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cie demokracja;
• umie przedstawiç histori´ demokracji;
• wymienia podstawowe zasady demokracji;
• odró˝nia formy demokracji poÊredniej od bezpoÊredniej;
• zna ró˝nice mi´dzy demokracjà wi´kszoÊciowà a konstytucyjnà.

IV. AktywnoÊç obywatelska

1. Udzia∏ obywateli w ˝yciu publicznym
TreÊci: 

˚ycie publiczne. AktywnoÊç obywateli. Spo∏eczeƒstwo obywatelskie. Cnoty obywa-
telskie. Patologie ˝ycia publicznego.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• umie wymieniç podmioty ˝ycia publicznego;
• potrafi podaç przyk∏ady wspó∏dzia∏ania i konkurowania ze sobà w ˝yciu publicznym

ró˝nych podmiotów;
• zna i rozumie poj´cia czynne i bierne prawo wyborcze;
• zna i rozumie poj´cie: spo∏eczeƒstwo obywatelskie;
• umie wymieniç cechy dobrego obywatela;
• umie wyjaÊniç, dlaczego zorganizowani obywatele mogà skuteczniej ni˝ pojedynczy

ludzie rozwiàzywaç niektóre problemy spo∏eczne;
• potrafi uzasadniç potrzeb´ przestrzegania zasad etycznych w ˝yciu publicznym i po-

daje przyk∏ady skutków ich ∏amania.

2. Formy ˝ycia publicznego. Organizacje pozarzàdowe 
TreÊci: 

Organizacja pozarzàdowe. Stowarzyszenia i fundacje. Organizacja po˝ytku publicz-
nego. Znane stowarzyszenia i fundacje.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• umie wymieniç i rozpoznaç ró˝ne formy uczestnictwa obywatelskiego w ˝yciu pu-

blicznym;
• zna i rozumie poj´cia: organizacja pozarzàdowa, organizacja po˝ytku publicznego,

wolontariat, stowarzyszenie, fundacja;
• wie, co nale˝y zrobiç, aby za∏o˝yç stowarzyszenie;
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23IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

• potrafi opracowaç – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski dotyczàcy
rozwiàzania jednego z problemów spo∏ecznoÊci szkolnej lub lokalnej i w miar´ mo˝-
liwoÊci go realizuje (np. jako wolontariusz).

3. Partie polityczne
TreÊci: 

Czym sà partie polityczne? Ideologie a partie polityczne. Systemy partyjne. Zasady
dzia∏alnoÊci partii politycznych w Polsce.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: partia polityczna, system partyjny;
• wie, jakie sà cechy i funkcje partii politycznych;
• potrafi wymieniç najwi´ksze partie polityczne w Polsce;
• umie wskazaç podstawowe ró˝nice programowe mi´dzy partiami dzia∏ajàcymi

w Polsce.

4. Czym zajmujà si´ zwiàzki zawodowe?
TreÊci: 

Czym sà zwiàzki zawodowe? Zwiàzki zawodowe we wspó∏czesnej Polsce. Zadania
i funkcje zwiàzków zawodowych.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: zwiàzek zawodowy, strajk;
• umie okreÊliç, jakie sà podstawowe zadania i mo˝liwoÊci dzia∏ania zwiàzków zawodo-

wych;
• umie okreÊliç, jaki wp∏yw na warunki pracy mo˝e mieç dzia∏alnoÊç zwiàzków zawo-

dowych;
• potrafi oceniç rol´ zwiàzków zawodowych w paƒstwie demokratycznym.

5. Ârodki masowego przekazu
TreÊci: 

Czym sà media? Rodzaje mediów. Funkcje mediów. Fakty i opinie. Opinia publicz-
na.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• potrafi scharakteryzowaç pras´, telewizj´, radio, Internet jako Êrodki masowej ko-

munikacji i omówiç wybrany tytu∏, stacj´ czy portal ze wzgl´du na specyfik´ prze-
kazu i odbiorców;

• potrafi wymieniç funkcje Êrodków masowego przekazu;
• umie wymieniç rol´ Êrodków masowego przekazu w ˝yciu obywateli;
• potrafi odró˝niç informacj´/fakt od opinii/komentarza na dany temat;
• umie uzasadniç znaczenie opinii publicznej we wspó∏czesnym Êwiecie.
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V. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

1. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna
TreÊci: 

Czym jest konstytucja? Budowa i treÊç Konstytucji RP. Zasady ustrojowe paƒstwa.
Stosunki paƒstwo – KoÊcio∏y w konstytucji.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna i rozumie poj´cia: konstytucja, konkordat, obywatelska inicjatywa ustawodaw-

cza;
• zna zasady ustrojowe paƒstwa polskiego;
• potrafi wykazaç, ˝e konstytucja jest ustawà zasadniczà, podstawowym aktem praw-

nym;
• wyjaÊnia, jakie instytucje i w jaki sposób realizujà w Polsce zasad´ trójpodzia∏u w∏adz.

2. W∏adza ustawodawcza RP, czyli kto tworzy prawo
TreÊci: 

Wybory do sejmu i senatu. Pos∏owie i senatorowie. Organizacja i dzia∏anie sejmu
i senatu. Funkcje sejmu. Proces ustawodawczy. 
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• potrafi przedstawiç sposób powo∏ywania parlamentu;
• umie przedstawiç organizacj´ pracy polskiego parlamentu;
• potrafi wymieniç zadania sejmu i senatu;
• wyjaÊnia, jak powstajà w Polsce ustawy;
• zna i rozumie poj´cia: kadencja, Zgromadzenie Narodowe, mandat poselski, inter-

pelacja poselska, immunitet parlamentarny.

3. W∏adza wykonawcza, czyli kto rzàdzi (2 godz.)
TreÊci: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór prezydenta. Uprawnienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Czy mo˝na odwo∏aç prezydenta? Rada Ministrów. Powo∏y-
wanie i odwo∏ywanie rzàdu. Administracja rzàdowa. 
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna zasady wyboru Prezydenta RP;
• wymienia uprawnienia i zadania prezydenta;
• umie omówiç procedur´ tworzenia, sk∏ad i funkcje rzàdu RP;
• umie wykazaç ró˝nice mi´dzy uprawnieniami premiera i prezydenta;
• wie, kto sprawuje administracj´ rzàdowà w terenie;
• rozumie pojecie „s∏u˝ba cywilna” i jej rol´ w paƒstwie demokratycznym;
• potrafi wymieniç cechy, jakie powinien posiadaç urz´dnik paƒstwowy.

4. W∏adza sàdownicza. Organy kontroli i ochrony prawa
TreÊci: 

Zasady wymiaru sprawiedliwoÊci. Struktura wymiaru sprawiedliwoÊci. Czym sà try-
buna∏y? Organy kontroli i ochrony prawa. 
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25IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna struktur´ wymiaru sprawiedliwoÊci w Polsce;
• zna zasady wymiaru sprawiedliwoÊci; 
• potrafi wyjaÊniç, na czym polega zasada niezawis∏oÊci s´dziowskiej i dwuinstancyj-

noÊci dzia∏ania sàdów; 
• potrafi wyjaÊniç, w jaki sposób Trybuna∏ Konstytucyjny kontroluje zgodnoÊç prawa

z konstytucjà;
• zna kompetencje Trybuna∏u Stanu;
• umie wymieniç organy stojàce na stra˝y prawa w RP i okreÊliç ich zadania.

5. Prawa i obowiàzki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
TreÊci: 

Konstytucja o prawach i obowiàzkach obywateli. Ochrona praw i wolnoÊci obywa-
telskich. Prawa obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiàzki obywateli RP.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• umie wymieniç podstawowe wolnoÊci i prawa obywatela RP;
• umie wymieniç obowiàzki obywatela RP wobec paƒstwa;
• wie, co zrobiç, kiedy prawa i wolnoÊci sà naruszane.

VI. Samorzàd terytorialny

1. Samorzàdy i ich znaczenie
TreÊci: 

Czym jest samorzàd terytorialny? Struktura samorzàdu terytorialnego w Polsce. Or-
gany samorzàdu terytorialnego. Struktura samorzàdu w Polsce. Nadzór nad samorzà-
dem.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna poj´cie „samorzàd terytorialny” i jego struktur´;
• umie wymieniç organy samorzàdu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego;
• potrafi wyjaÊniç zasady decentralizacji i pomocniczoÊci;
• zna nazwy i rozmieszczenie na mapie wszystkich województw w Polsce.

2. Wybieramy w∏adze lokalne
TreÊci: 

Kto mo˝e wybieraç radnych? Wybory i kampania wyborcza. Wybór wójtów, burmi-
strzów i prezydentów.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna zasady wyborów do samorzàdu terytorialnego;
• wie komu przys∏uguje bierne i czynne prawo wyborcze;
• potrafi omówiç zasady wyboru radnego, starosty, wójta (burmistrza, prezydenta);
• zna i rozumie poj´cia: kadencja, obwód wyborczy, komitet wyborczy, kampania wy-

borcza, m´˝owie zaufania.
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3. Gmina wspólnotà mieszkaƒców (2 godz.)
TreÊci: 

Zadania gminy. Funkcjonowanie organów gminy. Mieszkaƒcy a w∏adze gminy. Co
mo˝na za∏atwiç w gminie? Mienie i bud˝et gminy. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w gminie.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna organy i zadania samorzàdu gminnego;
• zna i rozumie poj´cia: wójt, burmistrz, prezydent, mienie komunalne;
• zna ró˝ne sposoby wp∏ywania obywateli na decyzje w∏adz gminy;
• potrafi napisaç podanie, krótki list w sprawie publicznej i wype∏niç prosty druk urz´-

dowy;
• wie, gdzie znajduje si´ urzàd gminy i jakie sprawy mo˝na w nim za∏atwiç;
• wie, jak powstaje i na co jest przeznaczony bud˝et gminy;
• umie podaç przyk∏ady dzia∏alnoÊci gospodarczej w gminie.

4. Samorzàd powiatowy i wojewódzki
TreÊci: 

Funkcjonowanie organów powiatu. Zadania powiatu. Co mo˝na za∏atwiç w urz´dzie
powiatowym? Funkcjonowanie organów województwa. Zadania województwa. Co
mo˝na za∏atwiç w województwie? Urz´dnicy samorzàdowi.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna zakres spraw, którymi zajmuje si´ samorzàd powiatowy i wojewódzki;
• wie, jakie sprawy mo˝na za∏atwiç w urz´dach powiatowym i wojewódzkim;
• wie gdzie mieszczà si´ urz´dy powiatu i województwa;
• wie, jakie obowiàzki ma urz´dnik wobec obywatela.

VII. Âwiat wspó∏czesny

1. Polska we wspó∏czesnym Êwiecie
TreÊci: 

Cele polityki zagranicznej Polski. USA – strategiczny sojusznik Polski. Stosunki Polski
z paƒstwami Unii Europejskiej. Stosunki Polski z sàsiadami. Ambasady i konsulaty.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, jakie sà g∏ówne cele polskiej polityki zagranicznej; 
• rozumie, dlaczego sojusz z USA ma charakter strategiczny;
• umie charakteryzowaç polskà polityk´ europejskà;
• uzasadnia potrzeb´ popierania rozwoju demokracji u wschodnich sàsiadów Polski;
• wie, czym zajmujà si´ ambasady i konsulaty.

2. NATO – od zimnej wojny do wspó∏istnienia
TreÊci: 

Historia powstania i cele NATO. Organy NATO. NATO po upadku komunizmu. Polity-
ka obronna Polski. Udzia∏ w mi´dzynarodowych misjach pokojowych i militarnych.
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27IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, dlaczego powsta∏o NATO i jakie ma ono cele; 
• rozumie, czym by∏a „zimna wojna”;
• potrafi charakteryzowaç polskà polityk´ obronnà;
• wie, w jakich misjach pokojowych i operacja militarnych brali lub biorà udzia∏ polscy

˝o∏nierze.

3. Integracja europejska
TreÊci: 

Przyczyny i przebieg integracji europejskiej. Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej. In-
stytucje Unii Europejskiej. Proces wst´powania Polski do Unii Europejskiej.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• zna historie integracji europejskiej; 
• wymienia i wskazuje na mapie „starych” i „nowych” cz∏onków Unii Europejskiej;
• wie, czym si´ zajmujà instytucje Unii Europejskiej;
• potrafi wyjaÊniç, jak jest realizowana zasada pomocniczoÊci i solidarnoÊci;
• wie, jakie uprawnienia daje obywatelstwo unijne;
• zna histori´ integracji Polski z Unià Europejskà.

4. Polska w systemie politycznym i gospodarczym Unii Europejskiej
TreÊci: 

Trzy filary Unii Europejskiej. Jednolity Rynek Europejski. Praca w paƒstwach Unii Eu-
ropejskiej. Finansowe wsparcie dla gospodarki polskiej. Programy edukacyjne Unii Eu-
ropejskiej.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, jakie sà filary funkcjonowania Unii Europejskiej; 
• rozumie, jak funkcjonuje jednolity rynek europejski;
• potrafi scharakteryzowaç korzyÊci wynikajàce dla obywateli i gospodarki polskiej

z cz∏onkostwa w Unii Europejskiej;
• zna programy UE przeznaczone dla m∏odzie˝y.

5. Unia Europejska a nasz region
TreÊci: 

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Europejskie pieniàdze dla polskich regionów.
Euroregiony i ich znaczenie.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, dlaczego Unia Europejska przyk∏ada szczególne znaczenie do wyrównywa-

nia ró˝nic regionalnych;
• potrafi wyjaÊniç, w jaki sposób z pomocy UE korzystajà regiony;
• wie, czym sà euroregiony i jakà prowadzà dzia∏alnoÊç.
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6. ONZ – zjednoczony Êwiat, zjednoczone narody
TreÊci: 

System Narodów Zjednoczonych. Organy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych a Unia Europejska. Wybrane organizacje wyspecja-
lizowane (afiliowane) ONZ.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, dlaczego utworzono ONZ i jakie ma ona cele;
• zna kompetencje g∏ównych organów ONZ;
• potrafi scharakteryzowaç dzia∏alnoÊç organizacji wyspecjalizowanych ONZ;
• rozumie ró˝nice mi´dzy ONZ a UE.

7. Terroryzm i wojny
TreÊci: 

Przyczyny wspó∏czesnych konfliktów mi´dzynarodowych. Wa˝niejsze wspó∏czesne
konflikty mi´dzynarodowe. Wspó∏czesny terroryzm. Uchodêcy i emigranci.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, jakie sà przyczyny wspó∏czesnych konfliktów mi´dzynarodowych;
• wymienia i charakteryzuje najwa˝niejsze wspó∏czesne konflikty mi´dzynarodowe;
• rozumie, czym jest terroryzm;
• wymienia najwa˝niejsze zagro˝enia terrorystyczne w XXI wieku;
• potrafi oceniç sytuacj´ imigrantów i uchodêców we wspó∏czesnym Êwiecie.

8. Âwiat bogaty i biedny
TreÊci: 

Bogata Pó∏noc i biedne Po∏udnie. Kraje rozwijajàce si´. Przyczyny i skutki biedy
w krajach rozwijajàcych si´. Pomoc dla paƒstw biednego Po∏udnia. Pomoc humanitar-
na.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, co znaczà okreÊlenia: „biedne Po∏udnie”, „bogata Pó∏noc”, „kraje rozwijajàce

si´”; 
• potrafi scharakteryzowaç rozmiary biedy w krajach Po∏udnia;
• rozumie, jakie sà przyczyny i skutki biedy w krajach rozwijajàcych si´; 
• potrafi uzasadniç potrzeb´ pomocy humanitarnej dla krajów rozwijajàcych si´.

9. Globalizacja
TreÊci: 

Globalna wioska. Poj´cie globalizacji. Zalety i wady globalizacji.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, jakie zjawiska okreÊlamy poj´ciem „globalnej wioski” i „globalizacji”;
• wie, na czym polega globalizacja w sferze gospodarki, polityki i kultury;
• charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki globalizacji.
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29IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

10. Ziemia – planeta ludzi
TreÊci: 

B∏´kitna planeta. Globalne ocieplenie. Zag∏ada tropikalnych lasów. Dziura ozonowa.
KwaÊne deszcze. Niedobory wody.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wymienia g∏ówne zagro˝enia ekologiczne dla Ziemi;
• rozumie, na czym polegajà i jak wp∏ywajà na stan naszej planety nast´pujàce zjawi-

ska: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaÊne deszcze;
• wyjaÊnia, dlaczego zag∏ada lasów tropikalnych i niedobór wody sà zagro˝eniem dla

przyrody ca∏ego Êwiata;
• rozumie, ˝e jego zachowania mogà mieç wp∏yw na ˝ycie ludzi na Êwiecie.

VIII. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

1. Potrzeby cz∏owieka i sposoby ich zaspokajania
TreÊci: 

Rodzaje potrzeb. Rola potrzeb w ˝yciu cz∏owieka – nieograniczonoÊç potrzeb i rzad-
koÊç zasobów. Czynniki produkcji.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym sà i jakie sà rodzaje potrzeb ludzkich;
• rozumie rol´, jakà odgrywajà potrzeby w ˝yciu cz∏owieka;
• wyjaÊnia poj´cie rzadkoÊci dóbr oraz kosztów alternatywnych;
• wie, jakie sà czynniki produkcji;
• rozumie rol´ pracy w procesie zaspakajania potrzeb;
• w∏aÊciwie definiuje poj´cie ekonomii.

2. Gospodarka rynkowa
TreÊci: 

Poj´cie gospodarki. Sposoby gospodarowania. Rodzaje w∏asnoÊci w gospodarce
rynkowej.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, jakie sà sposoby gospodarowania;
• wymienia i charakteryzuje cechy gospodarki rynkowej;
• wie, jakie sà rodzaje w∏asnoÊci;
• potrafi wyt∏umaczyç, dlaczego gospodarka wolnorynkowa jest najbardziej efektywna.

3. Funkcjonowanie gospodarstwa domowego
TreÊci: 

Gospodarstwo domowe. Planowanie dochodów i wydatków gospodarstwa domo-
wego. Sposoby oszcz´dzania. Prawa konsumenta. Korzystanie z praw konsumenckich.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym jest gospodarstwo domowe;
• wie, co to sà podmioty gospodarcze;
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• rozumie, czym jest bud˝et rodzinny;
• zna zasady racjonalnego gospodarowania pieni´dzmi;
• zna prawa konsumenta i wie, jak z nich korzystaç.

4. Skàd si´ biorà ceny?
TreÊci: 

Prawo popytu i poda˝y. Mechanizm rynkowy. Monopole.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym jest popyt i poda˝;
• rozumie, na czym polega prawo poda˝y i popytu; 
• wie, co to jest cena równowagi;
• rozumie, na czym polega mechanizm rynkowy; 
• wyjaÊnia, dlaczego istnienie monopoli jest niekorzystne dla konsumentów.

5. Rodzaje i funkcje pieniàdza
TreÊci: 

Barter. Powstanie pieniàdza. Przyczyny pos∏ugiwania si´ pieniàdzem. Formy pienià-
dza. Funkcje pieniàdza.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym jest „barter”;
• zna histori´ pieniàdza;
• zna i odró˝nia podstawowe formy pieniàdza;
• rozumie, jakie funkcje pe∏ni pieniàdz.

6. Inflacja w gospodarce
TreÊci: 

Inflacja i hiperinflacja. Inflacja a gospodarka.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym jest inflacja i hiperinflacja;
• rozumie, na czym polega recesja i deflacja w gospodarce;
• wymienia przyczyny inflacji;
• rozumie, dlaczego inflacja jest niekorzystna dla konsumentów i gospodarki narodowej.

7. Rola banków w gospodarce rynkowej
TreÊci: 

Historia powstania banków. Funkcje banków. System bankowy w Polsce.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym sà banki i jak powsta∏y;
• rozumie, jakie funkcje pe∏nià banki w gospodarce;
• potrafi scharakteryzowaç czynnoÊci wykonywane przez banki w zwiàzku z obiegiem

pieniàdza;
• rozumie, jakà rol´ odgrywa Narodowy Bank Polski;
• wie, jakie sà rodzaje banków.
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31IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

8. Akcje i obligacje, czyli jak màdrze inwestowaç
TreÊci: 

Rodzaje papierów wartoÊciowych. Inwestowanie na rynku kapita∏owym. Gie∏da pa-
pierów wartoÊciowych.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym sà akcje i obligacje;
• rozumie, na czym polega inwestowanie na gie∏dzie papierów wartoÊciowych;
• wie, jaka jest rola gie∏d w gospodarce rynkowej;
• wyjaÊnia, jak dzia∏ajà fundusze inwestycyjne i emerytalne.

9. Gospodarka narodowa
TreÊci: 

Gospodarka narodowa i jej dzia∏y. Podstawowe mierniki aktywnoÊci gospodarki na-
rodowej (PKB, PNB, dochód narodowy, PKB per capita). Spo˝ycie i akumulacja.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, jakie sà dzia∏y gospodarki narodowej;
• zna i w∏aÊciwie definiuje podstawowe mierniki gospodarki narodowej (PKB, PNB, do-

chód narodowy, PKB per capita);
• rozumie, dlaczego nale˝y przeznaczaç cz´Êç dochodu narodowego na akumulacj´.

10. Podatki w gospodarce rynkowej
TreÊci: 

Przyczyny istnienia podatków. Rodzaje podatków. Obliczanie podatku dochodowe-
go.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• uzasadnia, dlaczego musimy p∏aciç podatki;
• wie, jakie sà podatki poÊrednie i bezpoÊrednie;
• potrafi obliczyç podatek od dochodów osobistych wed∏ug skali podatkowej.

11. Bud˝et paƒstwa
TreÊci: 

Bud˝et paƒstwa. Dochody i wydatki bud˝etu paƒstwa.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, czym jest bud˝et paƒstwa;
• wie, jakie sà dochody, a jakie wydatki bud˝etu paƒstwa;
• rozumie, dlaczego Polska ma deficyt bud˝etowy i czym jest d∏ug publiczny.

12. Gospodarka polska po roku 1989
TreÊci: 

Kryzys gospodarki Polskiej w latach 80. Plan Balcerowicza. Spo∏eczne koszty planu
Balcerowicza. Gospodarcze szanse i zagro˝enia Polski. Analiza SWOT polskiej gospodar-
ki.
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Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, dlaczego gospodarka polska wymaga∏a reformy w 1989 r.; 
• zna za∏o˝enia planu Balcerowicza i koszty spo∏eczne jego realizacji;
• charakteryzuje obecnà sytuacj´ gospodarczà Polski;
• wie, jakie sà gospodarcze szanse i zagro˝enia dla Polski.

IX. Cz∏owiek w gospodarce rynkowej

1. Praca w ˝yciu cz∏owieka
TreÊci: 

Homo faber. Praca a potrzeby ekonomiczne cz∏owieka. WydajnoÊç pracy. Rodzaje
pracy.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, ˝e praca jest formà aktywnoÊci charakterystycznej dla cz∏owieka; 
• wymienia i charakteryzuje funkcje i rodzaje pracy;
• wyjaÊnia znaczenie pracy w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych;
• definiuje poj´cie „pracoholizm”.

2. Rynek pracy
TreÊci: 

Dzia∏anie rynku pracy. Umiej´tnoÊci cz∏owieka przedsi´biorczego.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• potrafi wyjaÊniç, czym jest rynek pracy i jakie ma cechy;
• rozumie, na czym polega nierównowaga na rynku pracy; 
• potrafi scharakteryzowaç po˝àdane umiej´tnoÊci cz∏owieka przedsi´biorczego.

3. Dlaczego nie wszyscy majà prac´?
TreÊci: 

Bezrobocie i jego przyczyny. Rodzaje bezrobocia. Bezrobocie w Polsce. Skutki bez-
robocia. Przeciwdzia∏anie bezrobociu.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym jest bezrobocie i jaki sà jego rodzaje; 
• rozumie, jak si´ oblicza stop´ bezrobocia;
• wie, co jest przyczynà bezrobocia w Polsce i regionie swojego zamieszkania;
• zna sposoby przeciwdzia∏aniu bezrobociu.

4. Byç przedsi´biorcà
TreÊci: 

Dzia∏alnoÊç gospodarcza. Cechy dobrego przedsi´biorcy. Rodzaje przedsi´biorstw.
Procedury obowiàzujàce przy zak∏adaniu firmy. Zasady dzia∏ania przedsi´biorstwa.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, na czym polega dzia∏alnoÊç gospodarcza; 
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33IV. TreÊci programu i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

• wie, jakie sà rodzaje przedsi´biorstw;
• wymienia podstawowe wymogi, które nale˝y spe∏niç, by za∏o˝yç przedsi´biorstwo;
• potrafi wymieniç cechy dobrego przedsi´biorcy;
• wie, jakie sà podstawowe zasady dzia∏ania przedsi´biorstwa.

5. Pracodawca i pracobiorca – prawa i obowiàzki
TreÊci: 

Prawo pracy i kodeks pracy. Umowy o prac´. Rozwiàzanie umowy o prac´. Praca
m∏odocianych. Ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne pracodawców i pracobiorców.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, co to jest prawo pracy i kodeks pracy; 
• zna rodzaje umów o prac´ i sposoby ich rozwiàzania;
• wie, jakie prawa i obowiàzki majà pracownicy i pracodawcy;
• wyjaÊnia, czemu s∏u˝à ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne;
• rozumie, na czym polega mobbing;
• zna zasady zatrudniania m∏odocianych.

6. Reklama i marketing
TreÊci: 

Poj´cie reklamy i perswazji. Reklama – sztuka perswazji. Reklama spo∏eczna. Marke-
ting. Wp∏yw reklamy i marketingu na gospodark´.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym jest reklama i jakie posiada formy;
• odró˝nia reklam´ komercyjnà od spo∏ecznej;
• rozumie, jak reklamy i marketing wp∏ywajà na post´powanie konsumenta na rynku;
• wie, na czym polegajà dzia∏ania marketingowe;
• rozumie, jakie znaczenie ma reklama i marketing dla funkcjonowania gospodarki

rynkowej.

7. Jaka szko∏a, jaki zawód?
TreÊci: 

Sposoby wyboru szko∏y. Zawód a kwalifikacje. Wybór zawodu. B∏´dy pope∏niane
przy wyborze szko∏y i zawodu.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, czym kierowaç si´ przy wyborze szko∏y i zawodu;
• zna rodzaje szkó∏, które mo˝e wybraç po ukoƒczeniu gimnazjum;
• rozumie, czym ró˝ni si´ zawód od kwalifikacji.

8. Przed pierwszà rozmowà o prac´
TreÊci: 

Gdzie szukaç ofert pracy? Prezentacja swoich kwalifikacji. ˚yciorys (CV) i list moty-
wacyjny. Rozmowa kwalifikacyjna.
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Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• wie, jak skutecznie szukaç pracy;
• potrafi napisaç poprawnie ˝yciorys i list motywacyjny;
• wie, jak zachowaç si´ w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Korupcja i „szara strefa” w gospodarce
TreÊci: 

Korupcja w gospodarce i jej rodzaje. Przyczyny korupcji. Gospodarcze i spo∏eczne
konsekwencje korupcji. Sposoby przeciwdzia∏ania korupcji. „Szara strefa” i jej skutki
dla gospodarki. Zasady etyczne w biznesie.
Osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia: 
Uczeƒ:
• rozumie, na czym polega korupcja w gospodarce oraz jakie sà jej przyczyny i skutki;
• wie, jak mo˝na zapobiegaç korupcji;
• potrafi wyjaÊniç, czym jest „szara strefa” w gospodarce;
• charakteryzuje zasady etyczne, którymi powinni si´ kierowaç pracodawcy i praco-

biorcy;
• rozumie, na czym polega spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu.
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V. Procedury osiàgania celów

Do realizacji okreÊlonych celów nauczania s∏u˝à nam metody nauczania. Zgodnie
z maksymà Konfucjusza: „s∏ysza∏em i zapomnia∏em, widzia∏em i zapami´ta∏em, zrobi-
∏em i zrozumia∏em”, warto na lekcjach wiedzy o spo∏eczeƒstwie jak najcz´Êciej korzy-
staç z bogatego zestawu aktywizujàcych metod nauczania. Ka˝da metoda mo˝e byç
realizowana jako aktywizujàca bàdê nie. Wszystko zale˝y od zachowania nauczyciela,
który mo˝e okreÊlone reakcje ucznia wyzwoliç lub zablokowaç. Zanim u˝yjemy odpo-
wiedniej metody, powinniÊmy mieç jasny obraz tego, jakie cele chcemy zrealizowaç.
Jednym z wielu czynników powodujàcych koniecznoÊç ró˝nicowania oddzia∏ywaƒ
edukacyjnych sà tak˝e preferencje zwiàzane z uczeniem si´; ludzie dzielà si´ bowiem
na „wzrokowców”, „s∏uchowców” i „uczuciowców” (kinestetyków). Wybór konkretnej
metody, a tak˝e sposób jej realizacji zale˝y tak˝e od tego, z jakà grupà uczniów pra-
cujemy. Ka˝da grupa jest przecie˝ inna pod wzgl´dem zainteresowaƒ, potrzeb, mo˝-
liwoÊci. PowinniÊmy zatem poznawaç uczniów, mi´dzy innymi poprzez bezpoÊrednie
rozmowy z nimi, obserwacj´ i wymian´ opinii z innymi nauczycielami. Ponadto na wy-
bór metody majà wp∏yw takie czynniki, jak liczebnoÊç klasy, wczeÊniejsze doÊwiadcze-
nia uczniów, otoczenie fizyczne (np. uk∏ad mebli w sali). W przypadku lekcji wiedzy
o spo∏eczeƒstwie do najefektywniejszych metod zaliczamy: metody koncentrujàce si´
na rozwijaniu wyobraêni, oddzia∏ujàce na emocje, stwarzajàce okazj´ do dzia∏ania (dra-
ma, symulacja i w znacznej cz´Êci projekt, a tak˝e praca w grupach, wycieczki przed-
miotowe, spotkania z ciekawymi ludêmi); metody koncentrujàce si´ na rozwijaniu
umiej´tnoÊci krytycznego myÊlenia, analizowania, wartoÊciowania i uogólniania fak-
tów, zjawisk, procesów (dyskusja, „burza mózgów”, studium przypadku i wyk∏ad).

O preferowanych metodach nauczania czytamy tak˝e w podstawie programowej
kszta∏cenia ogólnego. Aby umo˝liwiç realizacje okreÊlonych celów, szko∏a powinna za-
pewniç takie warunki, by uczniowie:

1) mieli dost´p do ró˝nych êróde∏ informacji i ró˝nych punktów widzenia;
2) wykorzystywali zdobywane wiadomoÊci i umiej´tnoÊci obywatelskie w ˝yciu co-

dziennym;
3) uczyli si´ planowaç i realizowaç uczniowskie projekty edukacyjne;
4) brali udzia∏ w dyskusjach i debatach na forum klasy, szko∏y i w innych sytuacjach

spo∏ecznych;
5) pracowali nad rozwiàzywaniem wybranych problemów swego otoczenia i szer-

szych spo∏ecznoÊci;
6) mieli realny wp∏yw na wybrane obszary ˝ycia szko∏y, m.in. w ramach samorzàdu

uczniowskiego;
7) brali udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej;
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8) nawiàzywali kontakty i wspó∏pracowali z organizacjami spo∏ecznymi i instytucja-
mi publicznymi;

9) uczestniczyli w obywatelskich kampaniach i dzia∏aniach oraz korzystali z ró˝nych
form komunikowania si´ w sprawach publicznych;

10) budowali swoje poczucie wartoÊci i sprawstwa w ˝yciu spo∏ecznym oraz zaufa-
nia do innych.

Zanim zaprezentujemy kilka wybranych metod nauczania, warto pami´taç o zasa-
dzie, która winna zawsze towarzyszyç nam podczas wprowadzania okreÊlonego mate-
ria∏u przy zastosowaniu odpowiedniej metody. Pami´tajmy, aby zawsze w przypadku,
kiedy nasi uczniowie spotykajà si´ z danà metodà po raz pierwszy, zapoznaç ich z jej
zasadami, jasno okreÊliç, na przyk∏ad kryteria prezentacji, oceny itp. Warto si´gnàç
w tym zakresie do bogatej literatury dotyczàcej metod nauczania. Poni˝ej zosta∏y za-
prezentowane wybrane metody nauczania. 

Metoda projektu
Zgodnie z podstawà programowà kszta∏cenia ogólnego projekt edukacyjny to jed-

na z najwa˝niejszych form pracy z uczniem. Czytamy w podstawie programowej: Ze
wzgl´du na cele przedmiotu wiedza o spo∏eczeƒstwie oko∏o 20% treÊci nauczania
okreÊlonych w podstawie programowej tego przedmiotu powinno byç realizowanych
w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego. Uczniowski projekt edukacyjny powi-
nien mieç charakter zespo∏owy; poszczególne zadania mogà byç wykonywane indywi-
dualnie. Wskazane jest, by ka˝dy uczeƒ uczestniczy∏ w co najmniej jednym projekcie
w ka˝dym roku nauczania przedmiotu.
Realizujàc projekt, uczeƒ:

1) zdobywa wiedz´ i umiej´tnoÊci zwiàzane z przedmiotem projektu;
2) wybiera zagadnienie: problem lub dzia∏anie, zgodnie ze swoimi zainteresowania-

mi i za∏o˝onymi celami projektu;
3) poszukuje sposobów zbadania i rozwiàzania problemu oraz skutecznego prze-

prowadzenia za∏o˝onego w projekcie dzia∏ania;
4) organizuje w∏asnà prac´ i wspó∏pracuje z innymi realizatorami projektu;
5) wytrwale i w przemyÊlany sposób dà˝y do realizacji zamierzonego celu;
6) przygotowuje i przeprowadza publicznà prezentacj´ efektów projektu (np.

na forum klasy, szko∏y, gminy).
Etapy realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego oraz zadania nauczyciela:

1) wprowadzenie: nauczyciel przekazuje podstawy wiedzy na temat wybranego za-
gadnienia i pomaga uczniom zdobyç umiej´tnoÊci umo˝liwiajàce przeprowadze-
nie projektu;

2) wybór problemu i formy dzia∏ania: nauczyciel przedstawia mo˝liwe tematy pro-
jektów lub pomaga uczniom w zaproponowaniu w∏asnego tematu;

3) zaplanowanie pracy nad projektem i prezentacji koƒcowej: nauczyciel pomaga
w stworzeniu planu dzia∏aƒ i podzia∏u zadaƒ, w wyborze formy prezentacji koƒ-
cowej, podaje kryteria oceniania;

4) realizacja zaplanowanych dzia∏aƒ: nauczyciel konsultuje i akceptuje realizacj´ ko-
lejnych etapów zadania;

5) publiczna prezentacja efektów: nauczyciel stwarza mo˝liwoÊç publicznej prezen-
tacji efektów projektu oraz go ocenia.
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Istota tej metody nauczania polega na tym, i˝ uczniowie realizujà okreÊlone przed-
si´wzi´cie (znacznie obszerniejsze ni˝ zadanie domowe) na podstawie przyj´tych
wczeÊniej za∏o˝eƒ. Zadanie takie charakteryzuje si´ okreÊlonymi celami i metodami
pracy, ma terminy realizacji poszczególnych etapów i ca∏oÊci, wyznaczone sà osoby
odpowiedzialne za jego realizacj´ oraz znane sà kryteria oceny. Uczniowie mogà pra-
cowaç indywidualnie, choç znacznie cz´Êciej zadania sà realizowane w grupach, jego
wykonawcy, czyli uczniowie, pracujà w znacznym stopniu samodzielnie (tzn. niezale˝-
nie od nauczyciela) i na w∏asnà odpowiedzialnoÊç. Rezultaty pracy sà prezentowane
publicznie. 

Za∏o˝enia zawierajàce zwykle temat (albo obszar zagadnieƒ, w obr´bie którego
szczegó∏owa decyzja nale˝y do uczniów), cele, metody pracy, terminy i kryteria oce-
ny sà przygotowywane przez nauczyciela w formie instrukcji. W trakcie pracy ucznio-
wie majà mo˝liwoÊç praktykowania wielu umiej´tnoÊci podstawowych dla edukacji
obywatelskiej. JeÊli jest to realizowany w grupie projekt dzia∏ania lokalnego, to ucznio-
wie majà okazj´ rozwinàç tak˝e dodatkowe umiej´tnoÊci: uk∏adania harmonogramów
dzia∏aƒ, planowania i rozliczania bud˝etu (jeÊli projekt zak∏ada np. zdobycie pieni´dzy
na jakiÊ cel), poszukiwania sojuszników, którzy wsparliby realizacj´ planowanych dzia-
∏aƒ, przewidywania trudnoÊci w realizacji projektu i radzenia sobie z nimi. Istotnà ce-
chà projektu jest du˝a samodzielnoÊç uczniów, zarówno na etapie planowania, jak i re-
alizacji i prezentacji efektów. Prezentacja mo˝e przyjàç form´: wystawy prac
wykonanych przez uczniów (albumów, plakatów, rysunków, schematów itp.) z ich ko-
mentarzem, inscenizacji, wyk∏adu, odczytania pracy pisemnej, pokazu filmu wideo,
prezentacji muzyki lub innych nagraƒ (wywiadów) z taÊmy magnetofonowej, prezen-
tacja modelu lub planu (np. sàsiedztwa, gminy), ró˝nego rodzaju gier i zabaw anga-
˝ujàcych innych uczniów, ksià˝eczki, broszury itp. (np. w znakomity sposób mo˝na
wykorzystaç uczniowski projekt edukacyjny przy realizacji tematu „Ziemia – planeta lu-
dzi”; projekt mo˝e dotyczyç globalnego ocieplenia, niedoborów wody itp., w efek-
towny sposób mo˝e byç prezentowany publicznie oraz jest on skorelowany z innymi
przedmiotami).

Analiza SWOT 
Zadaniem podstawowym tej metody jest ukszta∏towanie umiej´tnoÊci podejmowa-

nia decyzji poprzez analiz´ i ocen´ konkretnego wydarzenia lub problemu. Na odpo-
wiednio przygotowanym arkuszu uczniowie okreÊlajà mocne strony okreÊlonego za-
gadnienia, i wynikajàce z nich szanse oraz s∏abe strony tego problemu i zwiàzane
z nimi zagro˝enia. Stàd te˝ pochodzi nazwa tej metody: od angielskich wyrazów:
strenghts – mocne strony, weaknesses – s∏abe strony, opportunities – szanse oraz
threats – zagro˝enia.

Burza mózgów 
Burza mózgów jest metodà pozwalajàcà na otrzymanie w krótkim czasie du˝ej licz-

by zró˝nicowanych rozwiàzaƒ jakiegoÊ problemu. Mo˝na jà zastosowaç zarówno wte-
dy, gdy zale˝y nam na znalezieniu praktycznego rozwiàzania danej kwestii i wprowa-
dzeniu go w ˝ycie, jak i wtedy (co podczas lekcji zdarza si´ cz´Êciej), gdy chcemy
pobudziç grup´ do twórczego myÊlenia, ukazujàc, jak wiele jest rozmaitych rozwiàzaƒ
postawionego problemu. Nie komentujemy i nie krytykujemy zg∏aszanych pomys∏ów.
Wa˝na jest ich liczba, a nie jakoÊç. Metoda ta wzmaga kreatywnoÊç grupy, jednoczeÊ-
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nie uczàc s∏uchania si´ nawzajem i powstrzymywania od krytyki cudzych wypowiedzi.
Jest ∏atwa w zastosowaniu, nie wymaga wyposa˝enia technicznego ani specjalnego
przygotowania. 

Dyskusja
Dyskusja to sztuka wyra˝ania swojego zdania, argumentacji i trening szacunku dla

przekonaƒ innych. Temat dyskusji musi byç sformu∏owany w sposób wywo∏ujàcy za-
anga˝owanie emocjonalne. W dyskusji wa˝ne jest, aby zwróciç uwag´ na sprawiedli-
wy podzia∏ umo˝liwiajàcy ka˝demu zabranie g∏osu, niemonopolizowanie dyskusji przez
jednà lub kilka osób, nieprzerywanie wypowiedzi innym. Przy tej okazji warto te˝ zwró-
ciç uwag´ i trenowaç komunikacj´ z wykorzystaniem mowy cia∏a. Nawet dobry argu-
ment przepadnie, je˝eli zostanie wypowiedziany zbyt cicho, ∏amiàcym si´ g∏osem,
z mimikà wyra˝ajàcà niepewnoÊç lub z∏oÊç i agresj´. Nauczyciel sam lub wspólnie
z uczniami mo˝e opracowaç list´ sytuacji u∏atwiajàcych lub utrudniajàcych przebieg
dyskusji, mo˝na opracowaç punktacj´ i poddaç si´ wzajemnej ocenie. Takie warunki
spe∏nia dyskusja punktowana. 

Tematy mogà byç losowane, mogà odzwierciedlaç faktyczne poglàdy mówcy lub
te˝ nie. Zw∏aszcza to ostatnie çwiczenie jest bardzo pouczajàce. Czas przemówienia
okreÊlamy na kilka minut. W ten sposób uczymy uczniów tak˝e dyscypliny wypowiedzi
oraz çwiczona jest umiej´tnoÊç publicznego wyst´powania.

Dyskusja punktowana
Metoda ta polega na skonstruowaniu lekcji powtórzeniowej, podsumowujàcej szer-

szà parti´ materia∏u nauczania. Nauczyciel podaje klasie temat, wokó∏ którego b´dzie
si´ toczyç dyskusja i przedstawia jej g∏ówny plan. Uczestnikami dyskusji jest z regu-
∏y 4–6 uczniów, wybranych przez nauczyciela (mogà to byç samodzielnie zg∏aszajàcy
si´ uczniowie, uprzednio do dyskusji przygotowani), którzy w okreÊlonym przez na-
uczyciela czasie, najcz´Êciej 8–20 minut, dyskutujà na dany temat wed∏ug ustalonego
planu. 

Za udzia∏ w dyskusji uczniowie otrzymujà punkty. Otrzymaç mo˝na punkty dodat-
nie i ujemne. Dodatnie punkty uczniowie dostajà za prezentacj´ wiedzy merytorycz-
nej, ujemne za sposób i kultur´ dyskusji. Za pomocà punktów ujemnych nauczyciel
mo˝e utrzymaç dyscyplin´ na lekcji zarówno wÊród dyskutujàcych, jak i obserwujà-
cych dyskusj´. Bardzo wa˝ny jest plan dyskusji, który porzàdkuje omawianie tematu,
gdy˝ ka˝dy z punktów musi zostaç szczegó∏owo zanalizowany, w przeciwnym wypad-
ku nie wolno przejÊç do punktu nast´pnego. Nauczyciel nie powinien ingerowaç w tok
dyskusji, jego zadanie sprowadza si´ do punktowania ka˝dego z uczestników rozmo-
wy; mo˝e korzystaç z pomocy innych uczniów, jednak ostateczna decyzja nale˝y
do niego. Po zakoƒczeniu nauczyciel powinien podsumowaç przebieg dyskusji, zarów-
no pod wzgl´dem jej przebiegu, jak i pod wzgl´dem merytorycznym, i og∏osiç jedno-
czeÊnie liczb´ przyznanych punktów. Liczba punktów odpowiada konkretnym oce-
nom. 

Debata 
Specyficznà formà dyskusji jest debata. Jest to technika formu∏owania argumen-

tów „za i przeciw”. Jej celem jest zaprezentowanie ró˝nych punktów widzenia na ten
sam problem. Efektem stosowania debaty jest u∏atwienie podejmowania decyzji dzi´-
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ki spojrzeniu z dwóch ró˝nych punktów widzenia. Tematem debaty mogà byç proble-
my (wydarzenia, postacie) budzàce kontrowersje. Przed rozpocz´ciem debaty na-
uczyciel nie powinien prezentowaç uczniom swojej opinii na temat, który jest przed-
miotem debaty. 

Zasady organizacji debaty: okreÊlenie tematu, podzia∏ klasy na dwie grupy – „zwo-
lenników” i „przeciwników”, przygotowanie przez grupy argumentów, podsumowanie
debaty. 

Drama
Funkcjà dramy jest dostarczenie uczniowi bezpoÊredniego doÊwiadczenia przekra-

czajàcego zakres zwyk∏ej informacji, wzbogacajàcego wyobraêni´ i poruszajàcego ser-
ce i dusz´, tak samo, jak umys∏. Drama polega na improwizacji anga˝ujàcej ruch i gest,
mow´, myÊli i emocje. Rola pedagoga ogranicza si´ do inspirowania treÊci improwiza-
cji oraz dyskretnej i ˝yczliwej pomocy w budowaniu przez uczniów poczucia w∏asnej
odr´bnoÊci, wiary w siebie i harmonii wspó∏istnienia z otoczeniem. Drama umo˝liwia
prze˝ycie okreÊlonych problemów, poszukiwanie w∏asnych rozwiàzaƒ i dokonywanie
wyborów. W wyniku dzia∏aƒ dramowych obserwuje si´ znaczne przyspieszenie dojrze-
wania dzieci – w aspekcie emocjonalnym, intelektualnym i spo∏ecznym. W dramie nie
wykorzystuje si´ scenariuszy charakterystycznych dla teatru czy symulacji. 

Drzewko decyzyjne
Narz´dzie to „uczy” widzieç konsekwencje okreÊlonych wyborów, do kilku kroków

dalej i ewentualnie z ró˝nych perspektyw. W „pieƒ” drzewka wpisujemy sytuacj´ wy-
magajàcà podj´cia decyzji. W miejscu „cele i wartoÊci” wpisujemy po˝àdane skutki na-
szej decyzji. Ka˝da sytuacja wymagajàca podj´cia decyzji mo˝e mieç kilka rozwiàzaƒ,
które wpisujemy we w∏aÊciwe miejsce. Ka˝de rozwiàzanie niesie za sobà skutki nega-
tywne i pozytywne, które nale˝y zapisaç w drzewku.

Decyzja

Cele i wartoÊci

Skutki

Mo˝liwe rozwiàzania

Sytuacja wymagajàca
podj´cia decyzji

+ _ + _ + _

............................................................................
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Mapy mentalne
Jest to metoda wizualnego opracowywania problemów – z wykorzystaniem rysun-

ków, obrazków, zdj´ç, wycinków, symboli, krótkich dynamicznych zwrotów, hase∏.
Punktem startowym jest dowolny z∏o˝ony problem. 

Metaplan
Formà dyskusji na okreÊlony temat, po∏àczonà z tworzeniem plakatu stanowiàcego

graficzny, skrócony jej zapis, jest metaplan. Nauczyciel przedstawia uczniom problem
(zagadnienie), majàcy byç przedmiotem dyskusji, ustala limit czasu oraz omawia spo-
sób wykonania zadania. Uczniowie umieszczajà na plakacie temat oraz starajà si´ od-
powiedzieç na pytania: „jak jest?” (opis stanu wyjÊciowego), „jak powinno byç?” (stan,
jaki chcieliby osiàgnàç), „dlaczego nie jest tak, jak powinno byç?”. Odpowiedzi powin-
ny byç akceptowane przez grup´ i zapisane. Po ukoƒczonej pracy przedstawiciel ka˝-
dej z grup wybrany przez uczniów odpowiada na ewentualne pytania, a nawet pod
wp∏ywem dyskusji mo˝e nanieÊç zmiany na plakacie. Prac´ koƒczy zebranie wniosków
i podsumowanie wyników pracy. 

Metoda portfolio
Z w∏. portafofoglio – teczka z dokumentami. Metoda ta polega na tworzeniu przez

uczniów teczki dokumentujàcej ich prac´ na wybrany temat. Zgromadzone w specjal-
nie do tego celu przeznaczonych teczkach materia∏y sà zbiorem ró˝nych êróde∏ infor-
macji, do których uczniowie dotarli w czasie realizacji zadania. Samodzielnie poszukujàc
wiadomoÊci na powierzony temat, wyrabiajà w sobie umiej´tnoÊç indywidualnej pracy,
aktywizujà si´, a tak˝e uczà krytycznego stosunku do êróde∏ informacji i formu∏owania
w∏asnych poglàdów na dany temat. Z uwagi na d∏u˝szy czas realizacji tej metody (przy-
najmniej kilka tygodni) uczniowie sà te˝ zobowiàzani do systematycznej pracy. 

Praca w grupach
Praca w grupach jest metodà bardzo cennà: uczy kooperacji, respektowania przy-

j´tych zasad i dyscypliny, umo˝liwia doÊwiadczenie wspó∏zale˝noÊci i wspó∏odpowie-
dzialnoÊci, pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (zabierania g∏osu,
wypowiadania swoich myÊli, respektu dla zdania innych, rozwiàzywania problemów,
s∏uchania innych), u∏atwia aktywizacj´ wszystkich uczniów (co jest szczególnie wa˝ne
dla dzieci nieÊmia∏ych lub pracujàcych wolniej), dzia∏a wzajemnie inspirujàco (co ma
miejsce podczas dzielenia si´ swoimi pomys∏ami, doÊwiadczeniami). Najlepiej pracujà
grupy kilkuosobowe (4, 5-osobowe). Grupy powinny byç dobierane wed∏ug zasady
zmiennoÊci. W ramach grupy uczniowie mogà mieç do wykonania takie same zadania
dla wszystkich grup, zadania odmienne lub zadania wzgl´dem siebie etapowe. Pracy
w grupach dotyczy tak˝e technika „kuli Ênie˝nej”, która polega na przechodzeniu
od pracy indywidualnej do pracy w ca∏ej grupie – umo˝liwia nabywanie doÊwiadczeƒ
poszukiwania wspólnych znaczeƒ i uzgadniania wspólnego stanowiska. Uczeƒ indywi-
dualnie opracowuje list´ odpowiedzi na zadany temat, nast´pnie rozwiàzania sà po-
równywane w parach, sà wybierane elementy wspólne, podobnie potem przebiega
praca w grupach cztero-, szesnastoosobowych i na forum ca∏ej klasy. Jest to çwicze-
nie, które obrazuje korzyÊci wynikajàce ze wspó∏dzia∏ania w grupie. 

W przypadku pracy w grupach wskazane jest, aby nauczyciel opracowa∏ kryteria
oceny takiej pracy i zapozna∏ z nimi wszystkich uczniów. 
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41V. Procedury osiàgania celów

Praca z tekstem
Praca z tekstem jest tradycyjnà metodà uczenia si´. Uczniowie czytajà rozdzia∏y

z podr´czników, materia∏y dodatkowe, dokumenty, akty prawne, pras´ itp. Aktywna
praca z tekstem polega na przejÊciu przez kilka etapów. Etap pierwszy polega
na uÊwiadomieniu sobie sensu czytania okreÊlonego tekstu. Innymi s∏owy okreÊlenia,
jaka jest „misja czytania” (przyjemnoÊç, znalezienie okreÊlonych informacji – jakich?).
Misja jest formu∏owana poprzez pytania stawiane sobie samemu lub przez nauczycie-
la. Etap drugi polega na przeszukiwaniu tekstu pod kàtem niezrozumia∏ych wyrazów
czy wyra˝eƒ. Ten etap pracy mo˝e byç wykorzystany jako niezwykle wa˝ne dzia∏anie
samo w sobie. Etap trzeci polega na czytaniu w∏aÊciwym, czyli poszukiwaniu w tekÊcie
odpowiednich informacji, opracowywaniu s∏ów kluczowych i notatek.

Pytania i odpowiedzi 
Pytania to niezwykle wa˝ne narz´dzie pracy nauczyciela i ucznia. Pytania sà odpo-

wiednie dla fazy poczàtkowej lekcji – wtedy koncentrujà uwag´, weryfikujà posiadany
zasób wiedzy i umiej´tnoÊci w punkcie startowym. Pytania sà tak˝e w∏aÊciwe dla eta-
powej diagnozy „przyrostu” wiedzy, ewentualnie ponownie koncentrujàce uwag´
(na wybranym aspekcie rzeczy). W tej fazie warto stosowaç pytania prowokacyjne
– sprawdzajàce stopieƒ pewnoÊci i przyswojenia materia∏u (A co by by∏o, gdyby...?).
Pytania odgrywajà te˝ wielkà rol´ w fazie podsumowujàcej i ewaluacji lekcji lub kilku
– zamykajàcych pewnà ca∏oÊç tematycznà. Uczniowie mogà sami opracowywaç listy
pytaƒ do omawianej partii materia∏u, które nast´pnie nauczyciel wykorzystuje do prac
sprawdzajàcych, konkursów czy quizów. Stawianie pytaƒ jest umiej´tnoÊcià i jak
wszystkie inne umiej´tnoÊci poddaje si´ uczeniu i doskonaleniu. 

Studium przypadku
Metoda interpretacji okreÊlonych zdarzeƒ, rzeczywistych bàdê opracowanych

na u˝ytek okreÊlonego problemu. Typowe studium przypadku przebiega w nast´pu-
jàcych etapach: 

1. Diagnoza. Uczniowie otrzymujà opis zdarzenia i zapoznajà si´ z nim. Nast´pnie
starajà si´ odpowiedzieç na pytania: Co si´ zdarzy∏o? Jakie by∏y przyczyny tego
zdarzenia? Jakiego problemu dotyczy to zdarzenie? 

2. Poszukiwanie rozwiàzaƒ. W trakcie dalszej analizy uczniowie poszukujà mo˝li-
wych rozwiàzaƒ problemu, który sformu∏owali, odpowiadajàc na pytanie: Jak
rozwiàzaç ten problem? 

3. Prognozowanie nast´pstw. Uczniowie starajà si´ przewidzieç nast´pstwa propo-
nowanych rozwiàzaƒ. Starajà si´ te˝ dokonaç ich oceny wed∏ug przyj´tych kry-
teriów. Poszukujà zatem odpowiedzi na pytania: Jakie mogà byç nast´pstwa po-
szczególnych rozwiàzaƒ? Które z nich sà pozytywne, a które negatywne? 

4. Dyskusja nad przyj´tymi rozwiàzaniami. Uczniowie prezentujà innym rezultaty
przeprowadzonej przez siebie analizy, podajà uzasadnienia dokonanych wybo-
rów i wymieniajà opinie na ten temat. 

5. Adaptacja do rzeczywistych warunków dzia∏ania. Uczniowie poddajà refleksji
wnioski wynikajàce z analizy, zastanawiajàc si´, na ile sà one u˝yteczne w rozwià-
zywaniu ich realnych problemów. 

Studium przypadku nale˝y do metod rozwijajàcych przede wszystkim umiej´tnoÊç
krytycznej analizy informacji oraz podejmowania na tej podstawie racjonalnych, dajà-
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cych si´ uzasadniç decyzji. Studium przypadku mo˝e te˝ zach´ciç uczniów do studio-
wania jakiegoÊ problemu dzi´ki temu, ˝e pozwala spojrzeç na pewne ogólne zjawiska
(procesy) przez pryzmat indywidualnych prze˝yç i doÊwiadczeƒ. Oto niektóre êród∏a,
które mo˝emy wykorzystaç, przygotowujàc opis przypadku: akty prawne, w tym: kon-
stytucje, ustawy, zarzàdzenia i rozporzàdzenia, kodeksy prawne, regulaminy itp.; arty-
ku∏y prasowe, zarówno z gazet lokalnych, jak i ogólnopolskich; wywiady z politykami
(z prasy, radia, telewizji); nagrane na wideo filmy, w tym dokumentalne, audycje in-
formacyjne itp.; audycje radiowe; pami´tniki; dzie∏a klasyków myÊli politycznej; litera-
tura naukowa, publicystyka; stenogramy, na przyk∏ad z posiedzeƒ parlamentu; publi-
kacje partii politycznych, w tym programy, odezwy, plakaty wyborcze; dane
statystyczne, w tym wyniki badaƒ opinii publicznej, dane gospodarcze itp.; mapy po-
kazujàce na przyk∏ad konflikty mi´dzynarodowe, obszary zanieczyszczeƒ Êrodowiska
itp. 

Symulacje 
Symulacja to inaczej naÊladowanie rzeczywistoÊci; odegranie zestawu ról, zgodnie

z ich realizacjà w prawdziwym Êwiecie. Jest to zabawa „na niby” s∏u˝àca do çwiczenia
reakcji (na ogó∏ najbardziej efektywnych). Symulacje – te najbardziej znane, sà wyko-
rzystywane dla çwiczenia, na przyk∏ad przedstawicieli biznesu (çwiczone sà rozmowy
z klientami, techniki sprzeda˝y) itd. Wst´pem do symulacji jest przygotowanie
uczniów do odbioru danej sytuacji w rzeczywistoÊci; poznanie relacji i zasad okreÊlajà-
cych t´ sytuacj´; typowych zachowaƒ ludzi, klientów. Sytuacje powinny byç wybiera-
ne odpowiednio do doÊwiadczenia ˝yciowego uczniów i mieç wymiar praktyczny. Spe-
cyficzny rodzaj symulacji tworzà gry symulacyjne. Sà one modelem tych procesów
spo∏ecznych, których istotnà cechà jest rywalizacja. Przyk∏ady: grupa kandydatów ry-
walizuje o jedno miejsce pracy. Przedmiotem symulacji mo˝e byç wówczas autopre-
zentacja przed przysz∏ym pracodawcà; kupujàcy i sprzedajàcy rywalizujà pomi´dzy so-
bà o uzyskanie lepszych wyników finansowych na rynku (gie∏dzie); kandydaci
na parlamentarzystów rywalizujà pomi´dzy sobà o g∏osy wyborców; kandydaci
na urzàd prezydenta odbywajà debat´ telewizyjnà, punktowanà przez widzów. Punk-
tacja ta ma odzwierciedlaç stosowane w rzeczywistoÊci badania opinii publicznej. 

Wyk∏ad 
Z punktu widzenia czynnoÊci nauczyciela wyk∏ad jest metodà szczególnie trudnà.

Wymaga nie tylko solidnego przygotowania treÊci oraz nadania jej atrakcyjnej formy,
ale tak˝e wzi´cia na siebie niemal ca∏ej odpowiedzialnoÊci za efekty. JeÊli wyk∏ad nie
spe∏ni swojego zadania, to znaczy, ˝e pope∏niony zosta∏ b∏àd w przygotowaniach, re-
alizacji lub w ogóle w doborze metody. Podstawowa korzyÊç wynikajàca ze stosowa-
nia wyk∏adu polega na tym, ˝e w krótkim czasie mo˝emy przekazaç uczniom relatyw-
nie du˝o informacji na jakiÊ temat. Wyk∏ad mo˝e okazaç si´ szczególnie u˝yteczny
wówczas, gdy chodzi o przekazanie uczniom wst´pnych informacji u∏atwiajàcych zro-
zumienie jakichÊ nowych zagadnieƒ, podsumowanie ich, wskazanie na zwiàzki pomi´-
dzy poszczególnymi elementami, na to, co jest wa˝ne, co warto zapami´taç, a co
mo˝na pominàç. B´dzie to zatem wyk∏ad proponujàcy uczniom pewnà struktur´,
w której mogà umieÊciç znane im ju˝ informacje. Celem jest przekazanie uczniom
w krótkim czasie informacji umo˝liwiajàcych im uczestnictwo w zaj´ciach prowadzo-
nych innymi metodami. Kwestià kluczowà dla powodzenia wyk∏adu jest skupienie
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43V. Procedury osiàgania celów

uwagi uczniów. Nie mo˝emy oczekiwaç, i˝ uczniowie zapami´tajà wszystkie informa-
cje, które im przeka˝emy. Mo˝emy jednak wspomóc proces uczenia si´ poprzez ak-
tywnoÊci, w których trakcie wykorzystaç trzeba b´dzie wiedz´ z wyk∏adu. Dzi´ki temu
zostanie ona utrwalona oraz zyska bardziej praktyczny wymiar (∏atwiej uczy si´ tego,
o czym sàdzimy, i˝ przyda nam si´ w praktyce). TreÊç wyk∏adu powinna odpowiadaç
pewnym regu∏om kompozycyjnym, zgodnie z którymi powinno pojawiç si´ wprowa-
dzenie (wst´p), rozwini´cie i zakoƒczenie. Czas wyk∏adu to maksymalnie 15–20 minut.
Wypowiedzi d∏u˝sze wymagajà wi´kszej koncentracji i motywacji do s∏uchania. Dzieci
w zasadzie lubià s∏uchaç ciekawych rzeczy, ale wymaga to spe∏nienia pewnych warun-
ków: atrakcyjnoÊci mówcy, tematu, sposobu mówienia. Wyk∏ad jest niezb´dny
przy przekazywaniu wiedzy, oczywiÊcie warto podeprzeç s∏owa materia∏em prezenta-
cyjnym (wykresami, planszami itp.) i wzbogaciç pokazami. Wreszcie – utrwaliç przeka-
zywane treÊci za pomocà kreatywnych technik, jak dzia∏ania czy prace ustne i pisem-
ne wykorzystujàce ró˝ne konwencje formalne (drama, projekt, opracowanie instrukcji,
redefiniowanie w∏asnymi s∏owami, napisanie eseju na prowokacyjnie sformu∏owany
temat i tak dalej). 

Pomoce wizualne 
Sk∏adajà si´ na nie filmy, foliogramy, grafika komputerowa, modele, obrazy, plaka-

ty, mapy, tablice, plansze, schematy, ilustracje itp. Obraz jest trzykrotnie bardziej sku-
teczny ni˝ samo s∏owo, a s∏owo w po∏àczeniu z obrazem oddzia∏uje szeÊciokrotnie sil-
niej ni˝ samo s∏owo. Tam, gdzie to jest mo˝liwe, starajmy si´ wykorzystywaç tego typu
pomoce do pracy z uczniami, tym bardziej ˝e na rynku ukazuje si´ coraz wi´cej ma-
teria∏ów pomocniczych do lekcji wiedzy o spo∏eczeƒstwie.

Wykorzystanie komputera w procesie dydaktycznym
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e rozwijajàca si´ technologia informacyjna, szeroki dost´p

do komputerów stwarzajà dodatkowe mo˝liwoÊci wzbogacenia treÊci kszta∏cenia
o nowà, atrakcyjnà metod´ nauczania. 

Wi´kszoÊç szkó∏ jest ju˝ wyposa˝ona w pracownie komputerowe, które powinny
s∏u˝yç nie tylko podczas lekcji informatyki. Dzi´ki szerokiej ofercie pomocy multime-
dialnych dziÊ ju˝ na wszystkich przedmiotach mo˝na stosowaç prac´ z komputerem.
Nauczyciel powinien byç odpowiednio przygotowany do pracy z komputerem na lek-
cji. TrudnoÊci sprawiaç mo˝e dostosowanie planu lekcji w taki sposób, aby móg∏ z pra-
cowni komputerowej korzystaç ka˝dy nauczyciel w zale˝noÊci od potrzeb. Pracownie
sà ponadto przygotowane na grupy 10–15 osobowe, a wi´c trudno tam przeprowa-
dziç zaj´cia z grupà oko∏o 30 uczniów. Mamy jednak nadziej´, ˝e nauczyciel twórczy,
aktywny potrafi te trudnoÊci przezwyci´˝yç.

Mo˝liwoÊci wykorzystania komputera w procesie dydaktycznym sà ogromne. Z jed-
nej strony mo˝emy skorzystaç z dost´pnych w szko∏ach i na rynku wydawniczym pro-
gramów multimedialnych, które urozmaicà nasze lekcje, wzbudzà u uczniów cieka-
woÊç, zainteresujà tematem, z drugiej strony mo˝emy i powinniÊmy korzystaç
z Internetu. 

To oczywiÊcie niepe∏na lista wszystkich metod mo˝liwych do wykorzystania przez
nauczyciela wiedzy o spo∏eczeƒstwie. Z zaproponowanych w programie korzystamy
najcz´Êciej, jednak nie nale˝y zapominaç o takich formach pracy z uczniem, jak: wy-
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cieczka przedmiotowa (np. do siedziby samorzàdu terytorialnego, urz´du pracy,
banku, gmachu Sejmu RP czy do Pa∏acu Namiestnikowskiego), spotkanie z ciekawy-
mi ludêmi, wywiady z radnymi, wójtami itp. TreÊci przedmiotowe mo˝emy realizo-
waç tak˝e poprzez udzia∏ m∏odzie˝y pod kierunkiem nauczyciela w du˝ych ogólno-
polskich przedsi´wzi´ciach, takich jak na przyk∏ad program „Moja szko∏a w Unii
Europejskiej”.
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VI. Przewidywane osiàgní cia uczniów
w zakresie wiedzy i realizacji 

za∏o˝onych celów

Poni˝ej zamieszczono propozycj´ szczegó∏owych osiàgni´ç ucznia z podzia∏em
na poziomy wymagaƒ, które odpowiadajà ocenom szkolnym w skali przewidzianej roz-
porzàdzeniem MEN. 

Ocena niedostateczna
Uczeƒ:
• pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi si´ wypowiedzieç,
• nie opanowa∏ wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie wymagaƒ koniecznych niezb´dnych

do dalszego kszta∏cenia,
• nie potrafi wykonaç prostego polecenia,
• wykazuje si´ brakiem systematycznoÊci i ch´ci do nauki,
• nie interesuje si´ przedmiotem.

Ocena dopuszczajàca (poziom wymagaƒ koniecznych)
Uczeƒ:
• za pomocà nauczyciela jest w stanie wykonaç proste polecenia,
• ma braki w opanowaniu wiedzy i umiej´tnoÊci, które sà konieczne do dalszego

kszta∏cenia; posiada minimum wiedzy,
• nie potrafi sformu∏owaç jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach,
• jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje ch´ç do wspó∏pracy,
• wymienia rodzaje grup spo∏ecznych, cechy paƒstwa, podstawowe zasady paƒstwa

demokratycznego, podstawowe zasady ustroju RP,
• charakteryzuje prac´ organów szko∏y,
• lokalizuje siedzib´ w∏adz miejskich,
• wyjaÊnia poj´cia: grupa spo∏eczna, gmina, powiat, województwo, paƒstwo, obywa-

telstwo, monarchia, republika, opozycja, ustawa, prawo, kodeks, partia polityczna,
kampania wyborcza, organizacja pozarzàdowa, Êrodki masowego przekazu,

• wylicza elementy charakterystyczne dla prawid∏owego porozumiewania si´, nazwy
podstawowych dokumentów dotyczàcych praw cz∏owieka, partie istniejàce w Pol-
sce,

• wymienia g∏ówne zadania szko∏y, prawa i obowiàzki dziecka i ucznia, zadania samo-
rzàdu uczniowskiego,

• zna: symbole narodowe, najwi´ksze skupiska polonijne na Êwiecie, wolnoÊci, prawa
i obowiàzki obywateli RP, zasady prawa wyborczego,
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• potrafi nazwaç centralne organy paƒstwowe,
• wyjaÊnia poj´cia: praca, rynek, gospodarka rynkowa, popyt, poda˝, cena, bank, gie∏-

da, inflacja, towar, przedsi´biorstwo, pieniàdz, moneta, banknot, bud˝et, podatek,
bezrobocie, pracodawca, pracobiorca, eksport, import, reklama, terroryzm,

• wie, ˝e celem dzia∏alnoÊci gospodarczej cz∏owieka jest zaspokajanie w∏asnych po-
trzeb, praca i umiej´tnoÊci cz∏owieka sà warunkiem rozwoju jednostki i spo∏eczeƒ-
stwa, dlaczego obywatele powinni p∏aciç podatki,

• wylicza rodzaje podatków, symbole Unii Europejskiej,
• wskazuje na mapie paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej,
• wie, czym sà ONZ i NATO,
• wie, jak nale˝y przygotowaç dokumenty niezb´dne w uzyskaniu pracy, gdzie szukaç

informacji o mo˝liwoÊci zatrudnienia,
• potrafi z pomocà nauczyciela napisaç CV i list motywacyjny,
• lokalizuje siedzib´ Urz´du Pracy w miejscu zamieszkania.

Ocena dostateczna (poziom wymagaƒ podstawowych)
Uczeƒ:
• jest aktywny na lekcjach sporadycznie,
• jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna,
• ma problemy z samodzielnym sformu∏owaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi,
• udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela,
• wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa,
• definiuje poj´cia: potrzeby cz∏owieka, grupy spo∏eczne, samorzàd terytorialny, Po-

lonia, naród, paƒstwo totalitarne, autorytarne, demokratyczne, absolutorium, koali-
cja, elektorat, interpelacja, immunitet, 

• zna: podstawowe dokumenty, na których podstawie funkcjonuje szko∏a, cele, jakie
realizuje paƒstwo, uk∏ad treÊci Konstytucji RP, struktur´ w∏adzy centralnej i jej pod-
stawowe uprawnienia,

• wymienia formy paƒstwa, podstawowe dokumenty okreÊlajàce prawa i wolnoÊci
cz∏owieka, systemy partyjne na Êwiecie, typy partii,

• odró˝nia paƒstwa o ustroju demokratycznym od paƒstw niedemokratycznych i zna
w nich sytuacj´ jednostki,

• charakteryzuje podstawowe zasady paƒstwa demokratycznego, ustroju RP,
• omawia proste diagramy, wykresy, tabele,
• opisuje i kwalifikuje grupy spo∏eczne i warunki przynale˝noÊci,
• wie, ˝e oprócz praw obywatel ma te˝ powinnoÊci, wie jak si´ powo∏uje organy w∏a-

dzy, 
• definiuje poj´cia: barter, bud˝et rodzinny, prawo popytu i poda˝y, konkurencja, de-

pozyt bankowy, obligacja, akcja, kurs akcji, spó∏ka z o.o, spó∏ka akcyjna, recesja,
spó∏dzielnia, przedsi´biorczoÊç, rynek pracy, si∏y wytwórcze, korupcja, uchodêcy,
emigranci,

• wie, czym zajmujà si´ ambasady i konsulaty,
• zna funkcje i rodzaje pieniàdza, 
• wyjaÊnia, na czym polega gospodarowanie,
• wie, jakie sà rodzaje gospodarek,
• rozumie, ˝e sytuacja ekonomiczna rodziny zale˝y od wykszta∏cenia i przedsi´bior-

czoÊci jej cz∏onków,
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47VI. Przewidywane osiàgni´cia uczniów w zakresie wiedzy i realizacji za∏o˝onych celów

• zna mechanizmy gospodarki rynkowej, rodzaje spó∏ek,
• rozumie perswazyjny charakter reklamy,
• wie, z jakich form pomocy mogà skorzystaç absolwenci wszystkich typów szkó∏ oraz

na czym polegajà obowiàzki pracowników i pracodawców,
• potrafi skorzystaç z biura poÊrednictwa pracy,
• opisuje formalnoÊci zwiàzane z rozpocz´ciem samodzielnej dzia∏alnoÊci gospodar-

czej, przemiany gospodarcze, jakie zasz∏y w RP po 1989 roku,
• zna system szkolny w Polsce,
• potrafi samodzielnie napisaç CV i list motywacyjny,
• rozumie, ˝e wybierajàc zawód, trzeba uwzgl´dniç w∏asne zainteresowania, a tak˝e

zapotrzebowanie na rynku,
• omawia etapy tworzenia Unii Europejskiej.

Ocena dobra (poziom wymagaƒ rozszerzajàcych)
Uczeƒ:
• w du˝ej mierze opanowa∏ treÊci i umiej´tnoÊci zawarte w programie,
• ch´tnie pracuje w grupie,
• jest aktywny na zaj´ciach,
• umiej´tnie wykorzystuje zdobyte informacje,
• wykonuje samodzielnie typowe zadania zwiàzane z tokiem lekcji i zlecone przez na-

uczyciela,
• umie formu∏owaç proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne,
• potrafi interpretowaç diagramy, wykresy, mapki tematyczne, tabele,
• poprawnie stosuje poj´cia: naród, paƒstwo, samorzàd terytorialny, grupa spo∏ecz-

na, paƒstwo unitarne, federacyjne, niezawis∏oÊç s´dziowska, suwerennoÊç,
• omawia formy paƒstwa,
• zna i rozumie ró˝nice mi´dzy paƒstwem totalitarnym i autorytarnym oraz mechani-

zmy funkcjonowania paƒstwa demokratycznego,
• wykazuje ró˝nice mi´dzy monarchià konstytucyjnà a republikà,
• zna rodzaje wi´zi spo∏ecznych w grupie, czynniki, które wyznaczajà prawa i obowiàz-

ki dziecka – ucznia, w∏adze samorzàdu uczniowskiego i opisuje ich dzia∏alnoÊç,
• rozumie: swoje zwiàzki z przyrodà i wie, ˝e jest ona niezb´dna do ˝ycia oraz funk-

cjonowania cz∏owieka, ˝e cz∏owiek staje si´ istotà spo∏ecznà dzi´ki ró˝norodnym
kontaktom; wspó∏zale˝noÊç mi´dzy sposobem sprawowania w∏adzy a sytuacjà oby-
watela w paƒstwie; ró˝nic´ mi´dzy w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà, podzia∏ za-
daƒ mi´dzy organami w∏adzy samorzàdowej a w∏adzà centralnà,

• porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wp∏yw na postaw´ ludzi,
• prezentuje ró˝ne sposoby rozwiàzywania konfliktów,
• okreÊla specyfik´ dzia∏alnoÊci organów terytorialnych i organów szko∏y,
• charakteryzuje podstawowe zasady ustroju politycznego RP i uprawnienia organów

w∏adzy,
• uzasadnia cel dzia∏ania organizacji pozarzàdowych, fundacji, stowarzyszeƒ, zwiàz-

ków zawodowych,
• dostrzega ró˝nice w typach partii i systemach partyjnych,
• poprawnie stosuje poj´cia: bud˝et, podmiot gospodarczy, marketing, inwestor, ma-

kler, dywidenda, prawo handlowe, dochód narodowy, dochód narodowy per capi-
ta, deficyt bud˝etowy, rynek konsumenta, monopol, rynek pracy, transformacja,
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koniunktura, prywatyzacja, reprywatyzacja, „szara strefa”, kodeks pracy, reglamen-
tacja, globalizacja, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaÊne deszcze,

• rozumie, ˝e podejmowanie decyzji ekonomicznych jest uwarunkowane wieloma
czynnikami,

• wyjaÊnia znaczenie pracy dla rozwoju cz∏owieka,
• wymienia przyczyny i rodzaje bezrobocia,
• rozumie mechanizm powstawania inflacji,
• wyjaÊnia funkcje pieniàdza i rodzaje pieniàdza,
• charakteryzuje rodzaje podatków,
• potrafi rozró˝niaç papiery wartoÊciowe, wype∏niç przekaz,
• charakteryzuje mechanizmy gospodarki tradycyjnej, nakazowej, wolnorynkowej,

dzia∏alnoÊç gie∏dy, banku,
• wie, na czym polega konkurencja, jakie znaczenie ma marketing,
• potrafi wskazaç i omówiç przyczyny kryzysu gospodarki polskiej przed 1989 rokiem,
• zna formy przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych w RP po 1989 roku, za∏o˝enia planu Bal-

cerowicza,
• zna czynniki wzrostu gospodarczego,
• charakteryzuje cele polityki zagranicznej Polski,
• omawia zasady dzia∏ania Unii Europejskiej, 
• wyjaÊnia, na czym polega zasada pomocniczoÊci i solidarnoÊci w Unii Europejskiej,
• ocenia wk∏ad Polski w proces integracji europejskiej,
• potrafi uzasadniç wybór szko∏y,
• potrafi przygotowaç niezb´dne dokumenty celem uzyskania pracy,
• rozumie przyczyny biedy i zacofania w krajach Po∏udnia,
• wskazuje na mapie miejsca najwa˝niejszych konfliktów mi´dzynarodowych.

Ocena bardzo dobra (poziom wymagaƒ dope∏niajàcych)
Uczeƒ:
• bardzo aktywnie uczestniczy w zaj´ciach,
• sprawnie i samodzielnie pos∏uguje si´ ró˝nymi êród∏ami wiedzy, uzasadnia odpowie-

dzi, korzystajàc z wiadomoÊci prasowych i telewizyjnych,
• potrafi pos∏ugiwaç si´ wczeÊniej wymienionymi poj´ciami w okreÊlonych sytuacjach,

tekstem Konstytucji RP, na wybranych przyk∏adach oceniç funkcjonowanie w prak-
tyce zasad ustroju RP, wykorzystaç wiedz´ teoretycznà do oceny problemów, które
sà rozwiàzywane przez w∏adze centralne i samorzàdowe,

• uzasadnia w∏asne poglàdy i stanowiska,
• dokonuje samodzielnej oceny wydarzeƒ i zjawisk,
• dostrzega zwiàzki przyczynowo-skutkowe,
• potrafi ∏àczyç wiedz´ z ró˝nych przedmiotów,
• potrafi interpretowaç diagramy, wykresy, tabele, mapki tematyczne i wyciàgaç

wnioski,
• interpretuje teksty êród∏owe,
• przedstawia obecny stan wiedzy dotyczàcej badaƒ socjologicznych,
• rozumie znaczenie poj´cia tolerancja,
• porównuje swoje miejsce w spo∏eczeƒstwie z innymi, 
• rozumie, ˝e oprócz praw uczeƒ ma obowiàzki,
• zna i cytuje maksymy filozofów i umie je zinterpretowaç,
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• wyodr´bnia ró˝nice w podziale zadaƒ poszczególnych struktur samorzàdu oraz or-
ganów szko∏y,

• wykazuje ró˝nice wyst´pujàce pomi´dzy zadaniami poszczególnych struktur samo-
rzàdu: gminy, powiatu, województwa,

• rozumie i potrafi ustaliç podobieƒstwa i ró˝nice w sprawowaniu w∏adzy w monarchii
konstytucyjnej i republice,

• potrafi wyjaÊniç istot´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
• ocenia sytuacj´ obywatela w paƒstwie demokratycznym, autorytarnym i totalitar-

nym,
• umie okreÊliç rodzaje swobód obywatelskich, granice wolnoÊci,
• wyra˝a swoje opinie na temat terroryzmu,
• omawia konsekwencje konfliktów mi´dzynarodowych i narodowoÊciowych,
• pos∏uguje si´ analizà SWOT do rozwiàzywania zagadnieƒ z dzieciny gospodarki lub

polityki,
• poprawnie stosuje poj´cia: PNB, PKB, akumulacja, spo˝ycie, d∏ug publiczny, reklama

spo∏eczna, mobilnoÊç zawodowa, liberalizm, interwencjonizm paƒstwowy, bilans
p∏atniczy, protekcjonizm, euroregiony, „globalna wioska”,

• rozumie zwiàzek mi´dzy przedsi´biorczoÊcià a funkcjonowaniem przedsi´biorstwa
i gospodarki, znaczenie ró˝nych podmiotów gospodarczych w funkcjonowaniu ryn-
ku, rol´ gie∏dy, banków,

• potrafi wyjaÊniç, dlaczego inflacja jest szkodliwa dla gospodarki i konsumentów,
• rozumie rol´ monopoli w gospodarce wolnorynkowej,
• rozumie skutki bezrobocia dla gospodarki,
• wykazuje ró˝nice mi´dzy spó∏kà cywilnà a akcyjnà,
• potrafi zaproponowaç sposoby przeciwdzia∏ania korupcji w gospodarce,
• wie, czym jest Jednolity Rynek Europejski,
• ocenia stanowisko Polski w strukturach Unii Europejskiej, sytuacj´ gospodarczà kra-

ju i swego regionu oraz wk∏ad Polski w proces integracji UE,
• potrafi wyjaÊniç, dlaczego gospodarka nakazowa by∏a nieefektywna,
• uzasadnia znaczenie przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych przeprowadzonych w Polsce

po 1989 roku,
• potrafi wyjaÊniç, od czego uzale˝niony jest wzrost dochodu narodowego,
• dokonuje bilansu polityki gospodarczej Polski ostatnich lat,
• wie, jak skutecznie korzystaç z praw konsumenckich,
• rozumie, na czym polega spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu,
• wie, jakie sà zasady zatrudniania m∏odocianych,
• zna programy edukacyjne realizowane w ramach UE,
• potrafi scharakteryzowaç g∏ówne zagro˝enia ekologiczne dla Ziemi,
• potrafi przedstawiç argumenty za obecnoÊcià ˝o∏nierzy polskich w misjach zagra-

nicznych lub przeciw niej.

Ocena celujàca (poziom wymagaƒ wykraczajàcych poza program)
Uczeƒ:
• posiada wiedz´ i umiej´tnoÊci wykraczajàce poza program,
• rozwija w∏asne zainteresowania,
• bierze udzia∏ z sukcesami w konkursach, 
• jest bardzo aktywny na lekcjach,
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• wykonuje szereg zadaƒ dodatkowych z w∏asnej inicjatywy,
• jest ˝ywo zainteresowany tym, co dzieje si´ w Polsce i na Êwiecie, 
• anga˝uje si´ w akcje o charakterze humanitarnym, ekologicznym, wolontariackim,
• umiej´tnie formu∏uje argumenty, wypowiada si´ bardzo poprawnym j´zykiem,
• potrafi doskonale zaplanowaç i zorganizowaç prac´ swojà i innych. 
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VII. Metody oceniania osiàgní ç ucznia

Z wykorzystaniem niniejszego programu, podstawy programowej kszta∏cenia ogól-
nego oraz Rozporzàdzenia MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikacji uczniów, na-
uczyciel jest zobowiàzany do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania,
w którym sà zawarte wszystkie, szczegó∏owe kryteria oceniania. PSO musi byç spójny
ze szkolnym systemem oceniania, zrozumia∏y dla wszystkich, a wi´c winien zawieraç
wyraêne wymagania (patrz rozdz. VI), skal´ ocen, jawnoÊç ocen i ich uzasadnienie.
W systemie tym uczeƒ powinien mieç mo˝liwoÊç odwo∏ania si´ od oceny. System oce-
niania umo˝liwia sprawdzenie faktycznego stanu wiedzy i umiej´tnoÊci, ró˝nicowanie
poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci, powinien zapewniaç równe szanse dla wszystkich.
Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel dostosowuje kryteria ocen do
mo˝liwoÊci uczniów. 

Stosowany system oceniania ma przede wszystkim wspomagaç rozwój ucznia,
zmuszaç do systematycznej pracy, premiowaç aktywnoÊç, samodzielnoÊç. Chodzi
o to, by uczniowie odbierali ocenianie jako pomagajàce im w rozwoju, a nie jako for-
m´ represji czy rodzaj gry (kiedy kryteria oceny nie sà wyra˝one wprost, to otwiera si´
pole do gry: uczeƒ zgaduje, co zadowoli nauczyciela – nauczyciel poluje na b∏´dy
ucznia). Ocena pracy uczniów powinna opieraç si´ na jasnych, otwarcie wypowiedzia-
nych kryteriach oraz spe∏niaç wymogi dobrze przekazanej informacji zwrotnej. Jej ce-
lem powinno byç stworzenie indywidualnego planu poprawy dla ka˝dego ucznia. Po-
winien on wiedzieç, na ile jego praca odbiega od standardów wysokiej jakoÊci i co ma
zrobiç, by osiàgnàç lepsze wyniki. W systemie powinny byç jasno okreÊlone warunki
poprawy ocen.

Najcz´Êciej stosowane metody oceniania na lekcjach wiedzy o spo∏eczeƒstwie to:
– ocena szkolna wyra˝ona w skali 1–6;
– ocena s∏owna – pochwa∏a lub uwaga;
– ocena symboliczna w formie plusów i minusów (przy czym uczniowie powinni

wiedzieç, jakie sà kryteria ich przyznawania).
Inne metody to na przyk∏ad list gratulacyjny dla rodziców i ucznia, nagrody w po-

staci dyplomów, ksià˝ek – w ten sposób premiujemy wysokie wyniki w nauce i wk∏ad
pracy ucznia (na miar´ jego mo˝liwoÊci) w realizacj´ podejmowanych w ramach
przedmiotu dzia∏aƒ.

Nauczyciel winien stosowaç ró˝ne techniki i narz´dzia pomiaru dydaktycznego
(uwzgl´dniajàcy ró˝ne formy oceniania).

Oceny czàstkowe uczeƒ otrzymuje za:
• odpowiedê ustnà – co najmniej jednà w semestrze;
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• aktywnoÊç – ocenie podlega wk∏ad ucznia w przebieg lekcji w formie:
– wypowiedzi ustnych,
– pracy w grupach,
– pracy samodzielnej (pisemnej) na lekcji i w domu,
– udzia∏u w olimpiadach, konkursach przedmiotowych;

• prac´ domowà – co najmniej raz w semestrze. Wszystkie prace domowe muszà byç
systematycznie wykonywane, a zaleg∏oÊci nadrabiane w ciàgu tygodnia. Na lekcji
mo˝e byç sprawdzona ka˝da wczeÊniej zadana praca domowa;

• kartkówk´ – krótka pisemna praca niezapowiedziana (obejmujàca maksymalnie trzy
ostatnie tematy);

• prac´ klasowà (ca∏ogodzinnà). Ka˝dy uczeƒ musi pisaç ka˝dy sprawdzian. W razie
usprawiedliwionej nieobecnoÊci uczeƒ musi napisaç prac´ klasowà w terminie tygo-
dnia od powrotu do szko∏y. W razie nieusprawiedliwionej absencji pisze sprawdzian
na najbli˝szej lekcji;

• realizacj´ projektu;
• test dydaktyczny;
• referat;
• przygotowanie skrótu najwa˝niejszych wydarzeƒ z ca∏ego tygodnia, tak zwanego Te-

leekspressu (na ka˝dà lekcj´ jest wyznaczony jeden uczeƒ, którego zadaniem jest
prezentacja wybranych, ok. 10, najwa˝niejszych jego zdaniem wydarzeƒ z okresu
od ostatniej do kolejnej lekcji wiedzy o spo∏eczeƒstwie – kszta∏cenie umiej´tnoÊci
selekcji materia∏u oraz nauka publicznej prezentacji);

• przygotowanie Magazynu Kulturalnego – na ka˝dà lekcj´ jeden uczeƒ przygotowu-
je krótkà recenzj´ wybranego wydarzenia kulturalnego (spektakl, wystawa, koncert
itp.) lub interesujàcej ksià˝ki, filmu, p∏yty.

Uczniowie nieobecni w szkole (nieobecnoÊç usprawiedliwiona) majà dwa tygodnie
na uzupe∏nienie i opanowanie materia∏u (w przypadku nieobecnoÊci minimum tygo-
dniowej). Uczeƒ ma prawo w ciàgu semestru zg∏osiç (przed rozpocz´ciem zaj´ç) nie-
przygotowanie do lekcji. Prawo to jest zawieszone na miesiàc przed wystawieniem
ocen oraz w przypadku zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów pi-
semnych. Oceny sà jawne. Ka˝da ocena na proÊb´ ucznia musi byç uzasadniona ust-
nie. Rodzice majà prawo, na swojà proÊb´, do otrzymania pisemnego uzasadnienia
ka˝dej oceny ucznia w terminie tygodnia od daty wystawienia oceny. Ocena seme-
stralna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen czàstkowych, obejmujàcych
prace ucznia w ca∏ym semestrze, nie stanowi jednak Êredniej arytmetycznej tych
ocen. Prace pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe) sà przechowywane
do dnia 31 sierpnia ka˝dego roku szkolnego.

Przedstawione wy˝ej metody oceniania osiàgni´ç uczniów sà oczywiÊcie propozy-
cjà autorów programu. Ka˝dy nauczyciel realizujàcy przedmiot „wiedza o spo∏eczeƒ-
stwie” jest zobowiàzany opracowaç w∏asny system oceniania uczniów dostosowany
do specyfiki szko∏y, klasy oraz zdiagnozowanych potrzeb zaobserwowanych w trakcie
realizacji programu. 
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