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I. TREÂCI PRZEDMIOTU „WIEDZA O SPO¸ECZE¡STWIE”
ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTA¸CENIA
OGÓLNEGO
Za∏o˝enia programowe przedstawione przez MEN stanowià podstaw´,
obowiàzujàcy trzon programów autorskich, których autorzy ubiegajà si´
o akceptacj´ MEN. Taki program powinien zawieraç treÊci obowiàzkowe,
wskazane przez MEN, ale mo˝e tak˝e zawieraç treÊci nadobowiàzkowe.
Aby móc oceniç stopieƒ zgodnoÊci prezentowanego programu z za∏o˝eniami programowymi MEN, zawartymi w Za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 14,
poz. 129), przytaczamy poni˝ej wyjàtki z Za∏àcznika, dotyczàce treÊci nauczania przedmiotu „wiedza o spo∏eczeƒstwie”.
Przedmiot ten sk∏ada si´ z trzech odr´bnych modu∏ów:
1. Wychowanie do ˝ycia w rodzinie.
2. Wychowanie obywatelskie.
3. Wychowanie do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym.
W myÊl rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. (Dz. U. nr 67, poz. 756) uczestnictwo uczniów w lekcjach realizujàcych modu∏ 1., czyli wychowanie do ˝ycia w rodzinie, jest uzale˝nione
od zgody rodziców. W zwiàzku z tym program do wiedzy o spo∏eczeƒstwie
dla klas I–III gimnazjum autorstwa Konsueli i Rados∏awa Kryszków zawiera tylko modu∏y 2. i 3.
Modu∏ 1. – wychowanie do ˝ycia w rodzinie – jest zawarty w opublikowanym w 2001 roku przez Wydawnictwo M. Ro˝ak programie autorstwa
Ewy Muzio∏ i Bo˝enny Sucharskiej Wychowanie do ˝ycia w rodzinie. Program do gimnazjum (numer dopuszczenia DKW-4014-149/00).
Wydawnictwo M. Ro˝ak przygotowuje seri´ podr´czników i materia∏ów
dodatkowych do wiedzy o spo∏eczeƒstwie w klasach I–III gimnazjum z∏o˝onà z podr´czników i materia∏ów dodatkowych realizujàcych 2. i 3. modu∏,
autorstwa K. i R. Kryszków, oraz podr´cznika i materia∏ów dodatkowych
realizujàcych 1. modu∏, autorstwa E. Muzio∏ i B. Sucharskiej.
Modu∏ 2. – Wychowanie obywatelskie – obejmuje nast´pujàce treÊci:
1. Cz∏owiek – istota spo∏eczna.
2. Grupa i wi´zi spo∏eczne.
3. Naród i paƒstwo.
4. To˝samoÊç narodowa.
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5. Monarchie konstytucyjne i republiki we wspó∏czesnej Europie.
6. Obywatel a w∏adza publiczna w systemach totalitarnych, autorytarnych
i demokratycznych.
7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (ustrój polityczny i instytucje
RP, prawa i obowiàzki obywatela).
8. Samorzàdy terytorialne a w∏adza centralna.
9. S∏u˝ba cywilna.
10. Przyk∏ady procedur obowiàzujàcych w za∏atwianiu spraw w urz´dzie
gminnym.
11. Kultura polityczna i formy ˝ycia publicznego (ÊwiadomoÊç obywatelska, cnoty obywatelskie, stowarzyszenia, partie polityczne, zwiàzki zawodowe).
12. Niezbywalny charakter praw cz∏owieka, ich katalog i systemy ochrony.
13. Etyka w ˝yciu publicznym.
14. ˚ycie szko∏y – samorzàdnoÊç, procedury demokratyczne, regulacje
prawne.
Modu∏ 3. – Wychowanie do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym – obejmuje nast´pujàce treÊci:
1. Gospodarstwo domowe – zarzàdzanie w∏asnymi pieni´dzmi.
2. Najwa˝niejsze zasady racjonalnego gospodarowania.
3. Elementarne poj´cia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej.
4. Krótka historia pieniàdza i jego najwa˝niejsze funkcje.
5. Przedsi´biorca i przedsi´biorczoÊç (ma∏e firmy, potrzebne umiej´tnoÊci, zasady prawne, êród∏a informacji).
6. Orientacja zawodowa (lokalny i ponadlokalny rynek pracy).
7. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych kwalifikacji zawodowych.
Rodzaje zawodów i umiej´tnoÊci zawodowych.
8. Przyk∏ady procedur obowiàzujàcych w ubieganiu si´ o prac´ lub rozpoczynaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej.
9. Wybór zawodu. System poradnictwa zawodowego i kszta∏cenia ustawicznego.
10. MobilnoÊç zawodowa jako zjawisko cywilizacyjne. Rynek pracy. Problem bezrobocia: przyczyny, skutki, sposoby rozwiàzywania.
11. Ubieganie si´ o prac´ – list motywacyjny, ˝yciorys zawodowy (CV),
kwestionariusz osobowy, rozmowa kwalifikacyjna, cechy dobrego pracownika.
12. Cz∏owiek w gospodarce. Praca zespo∏owa. Wybrane zagadnienia z etyki ˝ycia gospodarczego.
13. Przekszta∏cenia ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 r.
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II. ZA¸O˚ENIA WST¢PNE AUTORÓW PROGRAMU
Spo∏eczeƒstwo demokratyczne, które w Polsce jest m∏ode i jeszcze ciàgle
uczy si´ funkcjonowania w nowej sytuacji polityczno-gospodarczej, potrzebuje aktywnych obywateli. Odpowiedzià na to zapotrzebowanie jest zreformowany program nauczania modu∏u 2. i 3. przedmiotu „wiedza o spo∏eczeƒstwie”.
Aktywny udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznym wymaga wiedzy z zakresu wielu
dyscyplin: socjologii, politologii, ekonomii, filozofii, etyki, psychologii, prawa, religioznawstwa. Dlatego elementy tych dyscyplin znajdujà si´ w treÊciach edukacyjnych omawianego przedmiotu. W trakcie nauczania wiedzy
o spo∏eczeƒstwie nie mo˝na uniknàç konfrontacji ró˝nych Êwiatopoglàdów.
Z tego powodu bardzo wa˝ne jest kszta∏cenie u uczniów umiej´tnoÊci rozró˝niania poglàdów i faktów, negocjacji i udzia∏u w dyskusji, tolerancji
i przestrzegania niezbywalnych praw ka˝dego cz∏owieka w ró˝nych aspektach jego ˝ycia (rodzinnym, obywatelskim i gospodarczym). G∏ównym celem programu jest wykszta∏cenie jednostki Êwiadomej samej siebie,
w∏asnego potencja∏u i ograniczeƒ oraz Êwiadomie, aktywnie i konstruktywnie wybierajàcej z ró˝norodnej oferty ˝ycia spo∏ecznego. Oznacza to, ˝e autorzy programu zak∏adajà wykszta∏cenie i wychowanie osób, które twórczo
kierujà w∏asnym ˝yciem i potrafià wspó∏pracowaç z innymi ludêmi.
Ten cel wià˝e si´ z prewencyjnym. Celem prewencyjnym programu nauczania modu∏u 1. i 2. wiedzy o spo∏eczeƒstwie jest zapobieganie lub
zmniejszenie ryzyka wystàpienia zaburzeƒ i patologii w rozwoju indywidualnym i spo∏ecznym uczniów. G∏ówne za∏o˝enia metodyczne programu to:
1. NowoczesnoÊç – to znaczy kierowanie si´, zarówno w doborze, jak i sposobie przedstawienia treÊci zasadà ich aktualnoÊci i atrakcyjnoÊci dla wspó∏czesnych nastolatków.
2. Odwo∏ywanie si´ do wiedzy ucznia, do tego, co jest mu ju˝ znane.
èród∏em tej wiedzy bywa przewa˝nie jego najbli˝sze otoczenie – dzi´ki temu dowartoÊciowywany jest zwiàzek m∏odego cz∏owieka ze Êrodowiskiem.
3. Po∏àczenie wiedzy teoretycznej z uczeniem si´ przez praktyk´. Aktywnemu uczeniu si´ s∏u˝à çwiczenia zawarte w podr´cznikach, przeprowadzane w czasie lekcji i anga˝ujàce wszystkich uczniów w klasie. W zwiàzku
z tym wskazane jest to, ˝eby nauczyciel oceniajàcy osiàgni´cia ucznia bra∏
pod uwag´ nie tylko opanowane przez niego treÊci, lecz tak˝e umiej´tnoÊci,
takie jak:
– wspó∏praca z grupà,
– publiczne wystàpienia,
– aktywnoÊç na lekcji,
– styl wypowiedzi,
– obrona w∏asnego zdania.
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Ramowy plan nauczania wiedzy o spo∏eczeƒstwie obejmuje klasy gimnazjum od I do III, w wymiarze jednej godziny zaj´ç tygodniowo na realizacj´ wszystkich trzech modu∏ów. Wszystkie treÊci programowe modu∏u 2. i 3.
rozpisano w niniejszym programie na 86 lekcji. Zasadniczym Êrodkiem dydaktycznym proponowanym przez autorów sà podr´czniki – po jednym na
ka˝dy rok szkolny – z zawartymi w nich schematami, mapami i çwiczeniami.
Ka˝dy z trzech podr´czników do gimnazjum jest skorelowany z odpowiednim zeszytem çwiczeƒ, który s∏u˝y powtórzeniu najwa˝niejszych zagadnieƒ
i poj´ç oraz sprawdzeniu stopnia ich zrozumienia przez ucznia.
åwiczenia znajdujàce si´ w podr´cznikach przeznaczone sà do pracy
w grupie, zeszyty çwiczeƒ natomiast – do samodzielnej pracy ucznia. Jako
pomocnicze Êrodki dydaktyczne autorzy proponujà: atlas geograficzny i historyczny, Konstytucj´ RP, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, czasopisma m∏odzie˝owe, Êrodki audiowizualne (programy i fragmenty filmów odtwarzane
na wideo, komputer i Internet), regulamin szko∏y.
Program jest dostosowany do uczniów kolejnych klas gimnazjum
o zró˝nicowanym poziomie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Dzi´ki temu, ˝e podr´cznikowe çwiczenia anga˝ujà wszystkich uczniów
w klasie, sprzyjajà one aktywizacji nawet tych uczniów, którzy zwykle w ma∏ym stopniu udzielajà si´ na lekcji.
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III. ZA¸O˚ENIA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
A PROGRAM AUTORSKI
Proponowany program nauczania przedmiotu „wiedza o spo∏eczeƒstwie”
dla klas I–III gimnazjum zawiera materia∏ z zakresu dwóch modu∏ów:
– wychowanie obywatelskie,
– wychowanie do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym.
Zagadnienia z zakresu wychowania obywatelskiego i wychowania do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym nie stanowià w programie (i w podr´cznikach) odr´bnych bloków tematycznych, lecz zosta∏y rozmieszczone
w poszczególnych cz´Êciach.
Program zawiera wszystkie treÊci obowiàzujàce w nauczaniu dwóch wymienionych modu∏ów przedmiotu „wiedza o spo∏eczeƒstwie” na poziomie
gimnazjum, a tak˝e kilka tematów, które nie zosta∏y wyszczególnione w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego.
W programie dla klasy I zosta∏y uj´te nast´pujàce treÊci, zawarte w za∏o˝eniach programowych MEN (Dz. U. nr 14, poz. 129 z 1999 r.):
a) z zakresu modu∏u „wychowanie obywatelskie”:
– Cz∏owiek – istota spo∏eczna.
– Grupa i wi´zi spo∏eczne.
– Naród, to˝samoÊç narodowa.
– Samorzàdy terytorialne a w∏adza centralna (w formie wprowadzenia przedstawiono podzia∏ administracyjny kraju).
– Niezbywalny charakter praw cz∏owieka, ich katalog.
– ˚ycie szko∏y – samorzàdnoÊç, procedury demokratyczne, regulacje
prawne.
b) z zakresu modu∏u „wychowanie do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym”:
– Gospodarstwo domowe – zarzàdzanie w∏asnymi pieni´dzmi.
– Najwa˝niejsze zasady racjonalnego gospodarowania.
– Krótka historia pieniàdza i jego najwa˝niejsze funkcje.
Ponadto treÊci programowe poszerzono o wiedz´ z zakresu samopoznania i budowania dobrych relacji z innymi ludêmi. Mimo ˝e sà to treÊci pozaprogramowe, to jednak dzi´ki nim uczniom b´dzie ∏atwiej zrealizowaç
programowe osiàgni´cia i cele:
– Przyj´cie integralnej wizji osoby ludzkiej.
– Wybór i urzeczywistnianie wartoÊci s∏u˝àcych osobowemu rozwojowi.
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– Rozwiàzywanie problemów i pokonywanie trudnoÊci okresu dorastania.
– Rozeznawanie, analizowanie i wyra˝anie uczuç.
– Kierowanie w∏asnym rozwojem; podejmowanie wysi∏ku samowychowawczego.
– Wyra˝anie szacunku dla siebie oraz innych ludzi, ich wysi∏ku i pracy.
– ZdolnoÊç uczniów do trafnego rozpoznawania swoich predyspozycji,
kwalifikacji i realnych mo˝liwoÊci (...).
W programie dla klasy II zosta∏y uj´te nast´pujàce treÊci, zawarte
w za∏o˝eniach programowych MEN:
a) z zakresu modu∏u „wychowanie obywatelskie”:
– (...) Paƒstwo.
– Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (ustrój polityczny i instytucje
RP, prawa i obowiàzki obywatela).
– Samorzàdy terytorialne a w∏adza centralna.
– Ustrój, zadania, instytucje, struktura w∏adzy samorzàdów terytorialnych.
– S∏u˝ba cywilna.
– Przyk∏ady procedur obowiàzujàcych w za∏atwianiu spraw w urz´dzie gminnym.
– Kultura polityczna i formy ˝ycia publicznego, ÊwiadomoÊç obywatelska, cnoty obywatelskie, stowarzyszenia, partie polityczne (...).
– Etyka w ˝yciu publicznym.
b) z zakresu modu∏u „wychowanie do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym”:
– Elementarne poj´cia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej.
TreÊci programowe w klasie II poszerzono o nast´pujàce tematy:
– Mój styl ˝ycia.
– Jak wp∏ywajà na nas reklamy.
– Subkultury m∏odzie˝owe.
– Zwiàzki wyznaniowe w Polsce.
– Sekty jako zagro˝enie.
– Mass media jako czwarta w∏adza.
W programie dla III klasy zosta∏y uj´te nast´pujàce treÊci, zawarte
w za∏o˝eniach programowych MEN:
a) z zakresu modu∏u „wychowanie obywatelskie”
– Monarchie konstytucyjne i republiki we wspó∏czesnej Europie.
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– Obywatel a w∏adza publiczna w systemach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych.
– Niezbywalny charakter praw cz∏owieka, ich katalog i systemy
ochrony.
b) z zakresu modu∏u „wychowanie do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym”:
– Elementarne poj´cia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej.
– Przedsi´biorca i przedsi´biorczoÊç (ma∏e firmy, potrzebne umiej´tnoÊci, zasady prawne, êród∏a informacji).
– Orientacja zawodowa (lokalny i ponadlokalny rynek pracy).
– Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych kwalifikacji zawodowych,
podejmowanie decyzji zawodowych. Rodzaje zawodów i umiej´tnoÊci zawodowych.
– Przyk∏ady procedur obowiàzujàcych w ubieganiu si´ o prac´ lub
rozpoczynaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej.
– Wybór zawodu. System poradnictwa zawodowego i kszta∏cenia ustawicznego.
– MobilnoÊç zawodowa jako zjawisko cywilizacyjne. Rynek pracy.
Problem bezrobocia: przyczyny, skutki, sposoby rozwiàzywania.
– Ubieganie si´ o prac´ – list motywacyjny, ˝yciorys zawodowy (CV),
kwestionariusz osobowy, rozmowa kwalifikacyjna, cechy dobrego
pracownika.
– Cz∏owiek w gospodarce. Praca zespo∏owa. Wybrane zagadnienia
z etyki ˝ycia gospodarczego.
– Przekszta∏cenia ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 r.
TreÊci programowe w klasie III poszerzono o nast´pujàce tematy:
– Stereotypy a nietolerancja.
– Produkt krajowy brutto (PKB).
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IV. MATERIA¸ NAUCZANIA ORAZ CELE EDUKACYJNE
Proponowany materia∏ nauczania zosta∏ roz∏o˝ony na kolejne godziny
lekcyjne w ciàgu trzech lat nauki w gimnazjum. Autorzy sugerujà nauczanie
treÊci wed∏ug wskazanej przez nich kolejnoÊci, która zosta∏a tak zaplanowana, aby uczniowie stopniowo zapoznawali si´ z coraz trudniejszymi i bardziej skomplikowanymi zagadnieniami oraz by treÊci te by∏y w pewnym
stopniu skorelowane z nauczaniem innych przedmiotów gimnazjalnych,
tworzàc w ten sposób blokowà form´ nauczania.

Klasa I gimnazjum
Cz´Êç I. Nowa klasa – nowe wyzwania
1.
2.
3.
4.
5.

Rozmowa – podstawà dobrych relacji z ludêmi.
Umiej´tnoÊç publicznych wystàpieƒ oraz poznawania nowych ludzi.
Umiej´tnoÊç odró˝niania poglàdów i opinii od faktów.
Umiej´tnoÊç wyra˝ania w∏asnego zdania i negocjacji.
Burza mózgów.

Cz´Êç II. Jak mog´ uczestniczyç w ˝yciu szko∏y
Cz´Êç III. Kim jestem, czyli moja to˝samoÊç
1. Mój autoportret.
2. Potrzeby i najwa˝niejsze dla mnie wartoÊci.
3. Umiej´tnoÊç radzenia sobie ze swojà z∏oÊcià.
Cz´Êç IV. Moje najbli˝sze otoczenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZbiorowoÊç ludzi a grupa spo∏eczna.
Rola spo∏eczna.
Rodzaje grup spo∏ecznych.
Moja rodzina.
Prawa i obowiàzki dziecka.
Moja klasa.
Grupy rówieÊnicze poza mojà klasà.

Cz´Êç V. Co wiem o spo∏eczeƒstwie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12

Gdzie mieszkam.
Spo∏eczeƒstwo i hierarchia spo∏eczna.
˚yjemy w spo∏eczeƒstwie multimedialnym.
Mój zwiàzek z narodem.
MniejszoÊci narodowe w Polsce oraz Polonia.
Czym jest patriotyzm.

Cz´Êç VI. Mój udzia∏ w ˝yciu gospodarczym
1. Po co ludziom pieniàdze.
2. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy.
3. Ekonomia w moim domu.
Cz´Êç I. Nowa klasa – nowe wyzwania
W wyniku reformy oÊwiaty uczniowie po szeÊciu latach kszta∏cenia
w szkole podstawowej rozpoczynajà nowy etap swojej edukacji. W nowej
klasie zazwyczaj nie znajà wielu kolegów i kole˝anek. Dlatego te˝ cykl zaj´ç
rozpoczyna si´ od cz´Êci pt. „Nowa klasa – nowe wyzwania”.
Celem tej cz´Êci programu jest uÊwiadomienie uczniom, jak wa˝ne jest
opanowanie nast´pujàcych umiej´tnoÊci:
• prowadzenia rozmowy,
• przygotowywania publicznych wystàpieƒ i wyst´powania na forum
publicznym,
• nawiàzywania kontaktów z nieznajomymi osobami,
• budowania w∏asnej opinii na jakiÊ temat, popartej faktami i w konfrontacji z cudzymi poglàdami,
• artyku∏owania w∏asnego zdania,
• prowadzenia negocjacji,
• rozwiàzywania problemów.
Program zwraca uwag´ uczniów na umiej´tnoÊci, które u∏atwià im wzajemne poznanie si´ i zintegrowanie w klasie, czyli szybsze zaadaptowanie
si´ w nowej sytuacji w ich ˝yciu. Do ka˝dego tematu lekcyjnego przeprowadzane b´dà çwiczenia wykorzystujàce te umiej´tnoÊci. Oznacza to, ˝e zapoznanie si´ z nimi jest punktem wyjÊcia do przeprowadzania çwiczeƒ
dotyczàcych kolejnych lekcji. Umiej´tnoÊci te b´dà kszta∏towane w ciàgu
ca∏ego cyklu lekcji.
Cz´Êç II. Jak mog´ uczestniczyç w ˝yciu szko∏y
Cz´Êç II stanowi tylko jeden rozdzia∏. Ma on na celu:
• poznanie przez uczniów struktury szko∏y jako instytucji,
• uÊwiadomienie uczniom ich praw i obowiàzków jako uczniów,
• ukazanie im mo˝liwoÊci uczestniczenia w ˝yciu szko∏y,
• wp∏ywanie na proces ich identyfikacji ze szko∏à (aby myÊleli o szkole,
do której ucz´szczajà, jako o „swojej szkole”).
TreÊci zawarte w tym rozdziale odnoszà si´ do problematyki ˝ycia spo∏ecznego, która zosta∏a obszerniej przedstawiona w cz´Êci IV programu do
I klasy. Autorom chodzi∏o o jak najwczeÊniejsze przekazanie uczniom wiedzy o ˝yciu szkolnym, którà b´dà mogli zastosowaç w praktyce i uczyniç cz´Êcià w∏asnego doÊwiadczenia szkolnego.
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Cz´Êç III. Kim jestem, czyli moja to˝samoÊç
Po próbie odnalezienia si´ w nowej klasie (czego dotyczy cz´Êç I) oraz
w szkole (cz´Êç II), uczniowie – dzi´ki treÊciom cz´Êci III programu do
I klasy – majà mo˝liwoÊç „uczenia si´ samych siebie”, rozpoznawania swych
zdolnoÊci i wad, autorefleksji, samoÊwiadomoÊci (zrozumiawszy uprzednio,
co to sà wartoÊci, osobowoÊç itd.). Dzi´ki cz´Êci I uczniowie zaznajomili si´
z umiej´tnoÊciami, które mo˝na porównaç do narz´dzi, natomiast dzi´ki
cz´Êci III uczà si´ Êwiadomego pos∏ugiwania si´ tymi narz´dziami nie tylko
w relacjach interpersonalnych, lecz tak˝e w stanach intrapersonalnych.
Celem tej cz´Êci jest uÊwiadomienie m∏odemu cz∏owiekowi:
• czym sà wartoÊci (subiektywne i obiektywne, ogólnoludzkie), jaka jest
ich hierarchia oraz jakie sà êród∏a wartoÊci,
• jego systemu wartoÊci,
• jego zalet i wad,
• kulturowego wymiaru jego osobowoÊci,
• kim jest cz∏owiek jako istota spo∏eczna,
• w jakim stopniu mo˝na i nale˝y kierowaç swoim ˝yciem.
Cz´Êç IV. Moje najbli˝sze otoczenie
Po lepszym poznaniu siebie samego i zrozumieniu w∏asnego post´powania w cz´Êci IV programu do klasy I uczeƒ poznaje mechanizmy ˝ycia zbiorowego, istotne dla zrozumienia zachowania grup ludzi z jego najbli˝szego
otoczenia (rodziny, w∏asnej klasy i nieformalnych grup rówieÊniczych).
Celem cz´Êci IV jest uzmys∏owienie uczniom:
• dlaczego ludzie tworzà grupy,
• jakie wi´zi ∏àczà cz∏onków ró˝nych grup,
• ˝e ka˝dy z nich pe∏ni wiele ról spo∏ecznych i jakie mo˝e to wywo∏ywaç
konflikty,
• jakie sà rodzaje grup spo∏ecznych,
• kim jest cz∏owiek jako istota spo∏eczna (rozwini´cie zagadnienia cz´Êciowo omówionego w cz´Êci III),
• czym jest rodzina,
• jakie sà podstawowe funkcje rodziny,
• czego – zgodnie z prawem – mogà wymagaç od najbli˝szego otoczenia, a otoczenie od nich,
• wi´zi ∏àczàcych ich z w∏asnà klasà,
• wi´zi ∏àczàcych ich z nieformalnymi grupami rówieÊniczymi (w klasie
i poza klasà).
Cz´Êç V. Co wiem o spo∏eczeƒstwie
Kolejnym etapem prezentacji wiedzy spo∏ecznej jest nakreÊlenie szerszego kontekstu ˝ycia spo∏ecznego, w którym uczeƒ uczestniczy.
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Uczniowie, po zaznajomieniu si´ z treÊcià cz´Êci V programu do klasy I,
powinni zdawaç sobie spraw´ z:
• wi´zi ∏àczàcych ich ze spo∏ecznoÊciami o coraz wi´kszej skali (od lokalnej do Êwiatowej),
• zró˝nicowania spo∏eczeƒstwa (hierarchii spo∏ecznej),
• korzyÊci i zagro˝eƒ zwiàzanych z korzystaniem z mediów,
• specyfiki narodu polskiego,
• istnienia mniejszoÊci narodowych w Polsce i ich praw,
• wi´zi ∏àczàcych przedstawicieli Polonii z narodem polskim i paƒstwem
polskim,
• tego, ˝e majà obowiàzki wobec ojczyzny, przede wszystkim powinni
dbaç o jej dobre imi´ (m.in. poprzez w∏aÊciwe zachowanie podczas
szkolnych i paƒstwowych uroczystoÊci, podczas których s∏ucha si´
hymnu paƒstwowego lub go Êpiewa, oraz wsz´dzie tam, gdzie znajduje si´ god∏o, oraz poprzez osiàganie jak najlepszych wyników nauce,
by w przysz∏oÊci pracowaç dla ojczyzny) i broniç jej w razie potrzeby,
w miar´ swoich mo˝liwoÊci,
• ró˝nicy mi´dzy patriotyzmem a nacjonalizmem i szowinizmem.
Cz´Êç VI. Mój udzia∏ w ˝yciu gospodarczym kraju
Ta cz´Êç programu zawiera wy∏àcznie treÊci nale˝àce do modu∏u „wychowanie do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym”. Autorzy programu
zak∏adajà, i˝ uczniowie I klasy gimnazjum sà na tyle m∏odzi, ˝e jeszcze nie
anga˝ujà si´ i nie interesujà szczególnie ˝yciem ekonomicznym. Dlatego zaprezentowane im wiadomoÊci dotyczà paru elementarnych zagadnieƒ z zakresu ekonomii.
Celem cz´Êci VI jest przybli˝enie uczniom nast´pujàcej problematyki:
• po co potrzebne sà ludziom pieniàdze,
• jakie sà funkcje pieni´dzy,
• jakie jest znaczenie gospodarstwa domowego dla ˝ycia gospodarczego kraju,
• czym jest nadmierna konsumpcja,
• na czym polega ekonomiczne gospodarowanie bud˝etem domowym.

Klasa II gimnazjum
Cz´Êç I. Kszta∏towaç siebie w okresie dojrzewania
1.
2.
3.
4.

Mój styl ˝ycia.
Jak wp∏ywa na nas reklama.
Rola autorytetu w ˝yciu cz∏owieka.
Subkultury m∏odzie˝owe.
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Cz´Êç II. System polityczny paƒstwa polskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Po co ludziom paƒstwo?
Bud˝et paƒstwa.
System pieni´˝no-bankowy Rzeczypospolitej Polskiej.
èród∏a prawa w Rzeczypospolitej.
Organy ustawodawcze – Sejm RP i Senat RP.
W∏adza wykonawcza – Prezydent RP.
Organ w∏adzy wykonawczej – Rada Ministrów.
S∏u˝ba cywilna.
W∏adza sàdownicza.
Organy ochrony prawa i kontroli w∏adzy w RP.

Cz´Êç III. Samorzàdna Rzeczpospolita
1.
2.
3.
4.

W∏adza centralna a samorzàdy terytorialne.
Samorzàd gminny.
Samorzàd powiatowy.
Samorzàd wojewódzki.

Cz´Êç IV. Wybrane zagadnienia ˝ycia publicznego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partie polityczne.
Organizacje pozarzàdowe.
Zwiàzki wyznaniowe w Polsce.
Sekty jako zagro˝enie.
Mass media jako czwarta w∏adza.
Zasady etycznego post´powania w ˝yciu publicznym.

Cz´Êç I. Kszta∏towaç siebie w okresie dojrzewania
W okresie dojrzewania u m∏odych ludzi wzrasta dà˝enie do samodzielnoÊci, ch´ç okreÊlenia w∏asnej autonomii. Nastolatki wypracowujà sobie,
niejednokrotnie w burzliwy sposób, w∏asny styl ˝ycia. Jaki ten styl jest i b´dzie – nie zale˝y wy∏àcznie od samej jednostki. Cz∏owiek ˝yje w okreÊlonym
spo∏eczeƒstwie i czasie, które wp∏ywajà na jego osobowoÊç. Celem tej cz´Êci programu jest zwrócenie uwagi nastoletnich uczniów na niektóre, ni˝ej
wymienione istotne czynniki, które mogà na nich oddzia∏ywaç pozytywnie
lub negatywnie:
• wp∏yw sposobu sp´dzania wolnego czasu na osobowoÊç cz∏owieka,
• rodzaje stylów ˝ycia,
• metody oddzia∏ywania na ludzi stosowane w reklamach (m.in. odwo∏ywanie si´ do stylu ˝ycia okreÊlonej grupy odbiorców),
• osoby znaczàce, autorytety w socjalizacji jednostki w kolejnych okresach jej ˝ycia,
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• zjawisko subkultur m∏odzie˝owych jako przejaw konfliktu pokoleƒ,
konfliktu stylów ˝ycia oraz w kontekÊcie kszta∏towania w∏asnej autonomii i poszukiwania autorytetów,
• dobre i z∏e strony subkultur m∏odzie˝owych.
Cz´Êç II. System polityczny paƒstwa polskiego
Ta cz´Êç ma za zadanie przybli˝enie uczniom podstawowych faktów dotyczàcych funkcjonowania paƒstwa polskiego jako systemu politycznego
i gospodarczego. Jej celem ogólnym, tak jak i kolejnych cz´Êci programu,
jest u∏atwienie uczniom wzi´cia w przysz∏oÊci aktywnego udzia∏u w ˝yciu
publicznym. Szczegó∏owe cele edukacyjne sà nast´pujàce:
• zrozumienie przez uczniów istoty paƒstwa i jego funkcji,
• zrozumienie, czym jest obywatelstwo (w odró˝nieniu od narodowoÊci) i jakie sà sposoby jego nabywania,
• przekazanie wiadomoÊci o êród∏ach tworzenia bud˝etu paƒstwa polskiego, czyli o systemie podatkowym,
• zapoznanie uczniów z systemem pieni´˝nym w Polsce i jego zmianami zachodzàcymi w wyniku inflacji, dewaluacji, denominacji, zapoznanie z funkcjonowaniem NBP i innych banków,
• zrozumienie istoty prawa (jakie ma êród∏a i dlaczego prawa nale˝y
przestrzegaç),
• poznanie Konstytucji RP jako zasadniczej podstawy prawnej regulujàcej ˝ycie mieszkaƒców Polski (przedstawienie genezy tego dokumentu, jego struktury, najwa˝niejszych praw i obowiàzków obywateli),
• poznanie przez uczniów celów i zadaƒ s∏u˝by cywilnej, jej struktury
i obowiàzków jej pracowników – urz´dników,
• poznanie i zrozumienie podstawowych kompetencji w∏adzy ustawodawczej i wykonawczej (ponadto przedstawienie sposobu wyboru przez
obywateli cz∏onków sejmu i senatu, prezydenta, tworzenie koalicji parlamentarnej, wy∏anianie rzàdu przez parlament, tryb wnoszenia i uchwalania ustaw),
• poznanie i zrozumienie podstawowych kompetencji w∏adzy sàdowniczej (poprzez ukazanie struktury sàdownictwa w Polsce: Naczelnego
Sàdu Administracyjnego, Sàdu Najwy˝szego, sàdów powszechnych, sàdów szczególnych, oraz rodzaju spraw, którymi zajmujà si´ ww. sàdy).
Cz´Êç III. Samorzàdna Rzeczpospolita
Reforma samorzàdowa w Polsce przeprowadzona w ostatnich latach
zmienia oblicze naszego paƒstwa z silnie scentralizowanego, dysponujàcego
szerokimi kompetencjami decyzyjnymi i finansami, na rzecz paƒstwa, w którego strukturze coraz szersze kompetencje (i bardziej samodzielne bud˝ety)
majà samorzàdy gminne, powiatowe i wojewódzkie. W klasie I gimnazjum
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ukazano tylko nowy podzia∏ administracyjno-terytorialny Polski po 1.01.1999 r.
oraz zdefiniowano poj´cie gminy i powiatu. W klasie II pog∏´biono t´ problematyk´. Ta cz´Êç ma na celu poznanie i zrozumienie przez uczniów:
• relacji w∏adzy paƒstwowej do w∏adz samorzàdowych (zasada pomocniczoÊci, decentralizacji, unitarnego charakteru paƒstwa),
• samorzàdnoÊci jako cechy paƒstwa demokratycznego,
• trybu wyborów przedstawicieli spo∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych
do w∏adz samorzàdowych i d∏ugoÊci trwania ich kadencji,
• struktury w∏adz samorzàdowych,
• kompetencji w∏adz gminy, powiatu i województwa,
• êróde∏ bud˝etów samorzàdów lokalnych i sposobów rozporzàdzania
przez nie w∏asnymi finansami,
• sposobów wp∏ywania obywateli na decyzje w∏adz samorzàdowych (referendum, petycja, pikieta, wiec itp.).
Cz´Êç IV. Wybrane zagadnienia ˝ycia publicznego
Ta cz´Êç programu ma na celu poznanie przez uczniów niektórych zorganizowanych form ˝ycia publicznego oraz wymaganych w nim podstawowych zasad etycznego post´powania. Szczegó∏owe cele edukacyjne tej
cz´Êci sà nast´pujàce:
• uÊwiadomienie uczniom roli partii politycznych we wspó∏czesnych
spo∏eczeƒstwach, ró˝nic ideologicznych mi´dzy nimi i przybli˝enie
ich form organizacyjnych,
• przybli˝enie znaczenia i funkcji organizacji spo∏ecznych, którymi sà
fundacje, stowarzyszenia i zwiàzki,
• poznanie relacji pomi´dzy paƒstwem a ró˝nymi wyznaniami religijnymi, ze szczególnym uwzgl´dnieniem znaczenia KoÊcio∏a katolickiego
w Polsce,
• uÊwiadomienie uczniom wartoÊci tolerancji religijnej,
• uÊwiadomienie nastolatkom ró˝nic mi´dzy wyznaniem religijnym
a sektà, z podkreÊleniem niebezpieczeƒstw zwiàzanych z uczestniczeniem w ˝yciu sekty,
• uÊwiadomienie uczniom znaczenia opinii publicznej i wp∏ywu mass
mediów na dzia∏alnoÊç w∏adz oraz kszta∏t ˝ycia publicznego w paƒstwach demokratycznych,
• zrozumienie przez uczniów, co to znaczy byç Êwiadomym obywatelem,
• wskazanie im, na jakich cnotach obywatelskich powinni si´ wzorowaç
(odpowiedzialnoÊç, aktywnoÊç, tolerancja, patriotyzm),
• uzmys∏owienie im potrzeby przestrzegania kultury politycznej (m.in.
odpowiedniego stylu wypowiedzi) przez wszystkich – od zwyk∏ych
obywateli do przedstawicieli w∏adz.
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Klasa III gimnazjum
Cz´Êç I. Obywatel i jego prawa w ró˝nych systemach politycznych
1. Podstawowe typy wspó∏czesnych systemów politycznych:
a) republika i monarchia,
b) demokracja,
c) totalitaryzm i autorytaryzm.
2. Polska socjalistyczna a Polska demokratyczna.
3. Prawa cz∏owieka.
4. Stereotypy a nietolerancja.
5. System ochrony praw cz∏owieka w Polsce.
6. Udzia∏ Polski w organizacjach mi´dzynarodowych.
7. Unia Europejska.
Cz´Êç II. Przemiany gospodarcze w Polsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasadnicze cechy systemu gospodarczego Polski socjalistycznej.
Podstawy systemu gospodarki wolnorynkowej.
Produkt krajowy brutto (PKB).
O˝ywienie gospodarcze i kryzys.
Problem bezrobocia.
Zwiàzki zawodowe.

Cz´Êç III. Moja przysz∏a praca zawodowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Âwiat pracy.
Typy zawodów i zwiàzane z nimi umiej´tnoÊci zawodowe.
MobilnoÊç zawodowa i ustawiczne kszta∏cenie.
Lokalny i ponadlokalny rynek pracy (oraz system poradnictwa zawodowego).
Rodzaje przedsi´biorstw.
Zak∏adanie firmy.
Umiej´tnoÊci przedsi´biorcy.
Przyk∏ady procedur obowiàzujàcych przy ubieganiu si´ o prac´.
Wybrane zagadnienia z etyki ˝ycia gospodarczego (m.in. problem: zawód a kariera).

Cz´Êç I. Obywatel i jego prawa w ró˝nych systemach politycznych
Zasadniczym celem tego bloku tematycznego jest przekazanie uczniom
wiedzy umo˝liwiajàcej im ocen´ relacji mi´dzy w∏adzà publicznà a obywatelami w ró˝nych systemach politycznych. B´dzie to mo˝liwe poprzez osiàgni´cie celów szczegó∏owych:
• poznanie przez uczniów treÊci poj´ç „monarchia” i „republika” oraz
przyk∏adów paƒstw b´dàcych monarchiami i republikami,
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• rozpoznawanie przez nich podstawowych regu∏ i procedur demokratycznych,
• zrozumienie, jakie jest miejsce jednostki w systemie demokratycznym, totalitarnym i autorytarnym,
• poznanie zasadniczych cech politycznego systemu Polski z lat 1948–1989
i zrozumienie ich w kontekÊcie poznanych systemów politycznych,
• poznanie podstawowych aktów prawnych, gwarantujàcych prawa
cz∏owieka (Powszechna deklaracja praw cz∏owieka, Mi´dzynarodowy
pakt praw obywatelskich i politycznych, Deklaracja praw dziecka,
konwencja o prawach dziecka, konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet),
• poznanie istoty stereotypu i konsekwencji stereotypowego myÊlenia
w odniesieniu do ras ludzkich, grup etnicznych, roli kobiety i m´˝czyzny,
• uzmys∏owienie sobie problemu ∏amania praw cz∏owieka we wspó∏czesnym Êwiecie,
• poznanie najwa˝niejszych polskich instytucji dzia∏ajàcych na rzecz
ochrony praw obywateli naszego kraju (Trybuna∏ Konstytucyjny, Trybuna∏ Stanu, sàdy i Naczelny Sàd Administracyjny, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw
dziecka, rzecznik praw ucznia),
• poznanie mi´dzynarodowych organizacji dzia∏ajàcych na rzecz ogólnoludzkiego bezpieczeƒstwa i na rzecz integracji paƒstw Êwiata (Komitet Helsiƒski, Mi´dzynarodowy Czerwony Krzy˝, Amnesty
International, Green Peace, Mi´dzynarodowa Organizacja Pracy,
UNESCO, UNICEF, OBWE, ONZ, Rada Europy, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na Uni´ Europejskà).
Cz´Êç II. Przemiany gospodarcze w Polsce
Ogólnym celem tej cz´Êci jest u∏atwienie uczniom zrozumienia zjawisk
i zmian gospodarczych zachodzàcych w Polsce, a dzi´ki temu danie im mo˝liwoÊci Êwiadomego i aktywnego uczestniczenia w ˝yciu gospodarczym. Cele szczegó∏owe zawierajà si´ w poznaniu i zrozumieniu przez uczniów
nast´pujàcych zagadnieƒ:
• najistotniejszych cech systemu gospodarczego panujàcego w Polsce
w latach 1945–1989,
• podstaw gospodarki wolnorynkowej na przyk∏adzie przemian gospodarczych zachodzàcych w naszym kraju od roku 1989 (poprzez poznanie poj´ç: konsument, towary, us∏ugi i kapita∏y, rynek papierów
wartoÊciowych, wolna konkurencja, gospodarka produkcyjna i us∏ugowa),
• poj´cia „produkt krajowy brutto” oraz wielkoÊci PKB w Polsce na tle
innych krajów Êwiata,
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• mechanizmów powstawania kryzysu i o˝ywienia gospodarczego oraz
ich skutków spo∏ecznych i indywidualnych (poprzez ukazanie zwiàzku poda˝y i popytu z o˝ywieniem lub kryzysem gospodarczym, wyjaÊnienie poj´ç: „inflacja”, „deflacja”, „dewaluacja”),
• przyczyn bezrobocia i jego spo∏ecznych skutków oraz form jego zwalczania, form instytucjonalnej opieki nad bezrobotnymi,
• podstawowych zadaƒ zwiàzków zawodowych, form walki o prawa pracowników (negocjacje, demonstracje, strajk) oraz dobrych i z∏ych
stron istnienia silnych zwiàzków zawodowych,
• wieloÊci zwiàzków zawodowych w Polsce.
Cz´Êç III. Moja przysz∏a praca zawodowa
G∏ównym celem edukacyjnym tego bloku tematycznego jest przygotowanie uczniów ostatniej klasy gimnazjum do odnalezienia w∏asnego miejsca
w warunkach zmiennego rynku pracy gospodarki rynkowej. Cele szczegó∏owe:
• zapoznanie uczniów z cechami pracy, takimi jak: cele pracy, stanowisko pracy, czas pracy dobowy i tygodniowy, praca sezonowa, urlop,
• wyjaÊnienie poj´ç: „zawód” i „wykszta∏cenie” oraz przedstawienie katalogu typów zawodów,
• uÊwiadomienie im zmian zachodzàcych wspó∏czeÊnie na rynku pracy,
takich jak zwi´kszony w nim udzia∏ kobiet, nowe technologie i zwiàzane z nimi nowe zawody, zmiany prawne, zwi´kszanie si´ udzia∏u gospodarki us∏ugowej kosztem gospodarki produkcyjnej, fluktuacje
o˝ywienia gospodarczego i kryzysu,
• uÊwiadomienie uczniom specyfiki lokalnego rynku pracy, znajdujàcych si´ w najbli˝szej okolicy zak∏adów pracy i zapotrzebowania na
okreÊlone zawody i ludzi z okreÊlonym wykszta∏ceniem,
• ukazanie im mo˝liwoÊci szukania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, a nawet poza granicami kraju w kontekÊcie Êwiatowej
globalizacji i integracji,
• poznanie przez uczniów mo˝liwych dróg edukacyjnych po ukoƒczeniu gimnazjum, sposobów uzyskiwania informacji z zakresu poradnictwa zawodowego i ich êróde∏ (lokalne urz´dy pracy, poradnie
pedagogiczne, centra informacji zawodowej, informatory, ksià˝ki, czasopisma),
• poznanie przez uczniów rodzajów przedsi´biorstw typowych dla gospodarki rynkowej (m.in. firmy jednoosobowe, firmy rodzinne lub
spó∏ka cywilna, spó∏ka z o.o., spó∏ka akcyjna),
• poznanie przez uczniów warunków sprzyjajàcych rozpoczynaniu w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, procedur obowiàzujàcych przy jej rejestracji oraz pomocnych w tym êróde∏ informacji,
• uÊwiadomienie uczniom, jakie predyspozycje osobowoÊciowe powinna mieç osoba prowadzàca w∏asnà firm´,
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• zapoznanie uczniów z typowymi procedurami obowiàzujàcymi w ubieganiu si´ o prac´, takimi jak list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, rozmowa kwalifikacyjna,
• uÊwiadomienie uczniom koniecznoÊci stosowania zasad etycznych
w ˝yciu gospodarczym, przedstawienie im katalogu takich zasad oraz
najcz´Êciej wyst´pujàcych sposobów ich ∏amania (korupcja, fa∏szowanie jakoÊci produktów i us∏ug, nieuczciwa konkurencja, dzia∏alnoÊç
mafijna),
• kszta∏towanie u uczniów umiej´tnoÊci odró˝nienia zawodu od kariery i uÊwiadomienie im, ˝e starajàc si´ dobrze wykonywaç swój zawód
lub zrobiç karier´, powinni uwzgl´dniç wszystkie dotychczas uzyskane informacje o ˝yciu gospodarczym.
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V. PROCEDURY OSIÑGANIA CELÓW
Rozmowa nauczajàca
Stosowana na poczàtku godziny lekcyjnej jako wprowadzenie do tematyki zaj´ç. Istotnà rol´ odgrywa tutaj nauczyciel:
– akcentujàc najistotniejsze zagadnienia z przeczytanego tekstu (has∏owo wymienione na koƒcu ka˝dego tematu w formie wykazu zagadnieƒ, które uczeƒ powinien umieç wyjaÊniç),
– sprawdzajàc stopieƒ zapoznania si´ uczniów z tekstem i jego zrozumienie.
Rozmowa nauczajàca powinna poprzedzaç przeprowadzanie çwiczeƒ
w grupach.
Burza mózgów
Dok∏adny opis przebiegu „burzy mózgów” zosta∏ przedstawiony w rozdziale 5 w cz´Êci I podr´cznika. Dzi´ki tej metodzie m∏odzie˝ mo˝e rozwijaç swojà pomys∏owoÊç i oryginalnoÊç. Przeprowadzaniu „burzy mózgów”
towarzyszy zazwyczaj humor, niekiedy absurdalny, ale dzi´ki temu oczyszczajàcy, uwalniajàcy od stresów.
G∏ównym celem zaznajomienia uczniów z tà metodà pracy jest nauczenie ich zasad dyskusji w grupie, takich jak:
– kiedy jedna osoba mówi, pozosta∏e jej s∏uchajà,
– nie nale˝y êle oceniaç osoby wypowiadajàcej si´,
– jedna osoba nie powinna mówiç zbyt d∏ugo, ˝eby wystarczy∏o czasu na
wypowiedzi innych,
– nale˝y uzasadniaç swoje zdanie, w∏asne opinie.
åwiczenie polegajàce na przeprowadzeniu w klasie „burzy mózgów”
jest warsztatem przygotowujàcym uczniów do owocnej dyskusji.
Dyskusja
Niemal wszystkie çwiczenia zamieszczone w podr´cznikach dla klas I–III
napisanych na podstawie niniejszego programu zosta∏y oparte na tej metodzie.
W cz´Êci çwiczeƒ dyskusja prowadzona jest otwarcie na forum klasy.
Ka˝dy uczeƒ ma prawo zabraç g∏os, pami´tajàc o zasadach dobrej rozmowy
i zasadach „burzy mózgów”.
W takiej sytuacji zadaniem nauczyciela jest przypilnowanie:
– kulturalnego przebiegu dyskusji,
– przestrzegania przez uczniów wy˝ej wymienionych zasad,
– rozmawiania przez nich na zadany temat.
Nauczyciel równie˝ mo˝e braç udzia∏ w dyskusji i wypowiadaç swoje
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opinie. Opinie nauczyciela mogà byç czasami kontrowersyjne, by w ten sposób zaktywizowaç uczniów do udzia∏u w dyskusji. Szczególnej aktywizacji
wymagajà uczniowie, którzy zazwyczaj nie zabierajà g∏osu publicznie, w klasie. Wówczas wskazane jest, ˝eby nauczyciel zwraca∏ si´ bezpoÊrednio do
tych osób, pytajàc, co sàdzà na dyskutowany temat.
Na zakoƒczenie dyskusji nauczyciel powinien przedstawiç zasadnicze
wnioski z dyskusji (w wielu çwiczeniach poglàdy uczniów b´dà zapisywane
na tablicy, co u∏atwi nauczycielowi dokonanie podsumowania).
W pozosta∏ej cz´Êci çwiczeƒ dyskusja prowadzona jest tylko mi´dzy
uczniami w „zamkni´tych” grupach, wyodr´bnionych w klasie.
W takiej sytuacji nauczyciel pozostawia uczniom wi´kszà swobod´ i nie
zabiera g∏osu w dyskusji. Pozostaje mu tylko przypilnowanie kulturalnego
przebiegu dyskusji oraz dyskretne przys∏uchiwanie si´ dyskusjom toczonym
w ka˝dej z grup, aby stwierdziç, czy nie jest konieczna jego pomoc w zainicjowaniu dyskusji.
Podsumowanie efektów dyskusji nale˝y do zadaƒ nauczyciela. Nie znaczy to, ˝e nie mo˝e on powierzyç tego zadania przedstawicielom grup
uczniów, je˝eli uwa˝a, ˝e podo∏ajà temu i ˝e nie b´dzie to dla nich nadmiernie stresujàce.

Drama
Jak wskazuje sama nazwa metody, drama ma zwiàzek z teatrem, z aktorstwem. Jednak˝e – w odró˝nieniu od aktorstwa – jej g∏ównym celem nie
jest jak najdoskonalsze zagranie roli, lecz wczucie si´ w emocje, motywy,
poglàdy i zachowania osób, których role sà odgrywane. Jest to uczenie si´
przez doÊwiadczanie stanów psychofizycznych innych osób, np. rodziców,
ludzi w okreÊlonym wieku, w okreÊlonych sytuacjach. Mo˝na si´ te˝ wczuwaç nie tylko w ludzi, lecz i np. w drzewo, ˝abk´, ∏awk´ szkolnà.
Dzi´ki dramie rozwija si´ u „aktorów”:
– empatia,
– tolerancja,
– pomys∏owoÊç,
– znajomoÊç i opanowanie motoryki w∏asnego cia∏a,
– umiej´tnoÊç rozró˝niania stanów emocjonalnych i ich okazywania lub
ukrywania, znajomoÊç ró˝nych ról spo∏ecznych.
Symulacja spo∏eczna
Ta metoda polega na zdobywaniu wiedzy w sposób praktyczny w warunkach zbli˝onych do rzeczywistych. Warunki te sà odtwarzane w sytuacji
szkolnej. W symulacji spo∏ecznej dba si´ o odtworzenie jakiegoÊ fragmentu
rzeczywistoÊci spo∏ecznej, co odró˝nia jà od dramy, w której mo˝na kreowaç w∏asnà, wewn´trznà rzeczywistoÊç. Przedmiotem symulacji mogà byç
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zdarzenia wa˝ne dla ˝ycia jednostki, spo∏eczeƒstwa, kraju, np. przebieg demokratycznych wyborów, rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy.

Praca z tekstem
Podstawowym tekstem, z którym pracujà uczniowie, jest tekst podr´cznika. Prac´ t´ u∏atwia im zamieszczony na koƒcu ka˝dego tematu wykaz zagadnieƒ, które uczàcy si´ powinien umieç wyjaÊniç po jego przeczytaniu.
W zrozumieniu treÊci pomaga im nauczyciel w trakcie rozmowy nauczajàcej.
W jednym z çwiczeƒ proponowanych przez nas w podr´czniku do klasy I wykorzystuje si´ prac´ z tekstem regulaminu szkolnego. Wskazane jest,
˝eby uczniowie mieli na tej lekcji co najmniej 2 egzemplarze regulaminu dla
klasy. Powinni zobaczyç, z jakich cz´Êci tematycznych si´ sk∏ada regulamin
i nast´pnie skupiç si´ na prawach i obowiàzkach ucznia. Uczniowie powinni si´ podzieliç na tyle grup, ile b´dzie egzemplarzy regulaminu, tak ˝eby
ka˝dy móg∏ go przejrzeç i oceniç, które z praw ucznia mu si´ szczególnie podobajà, a które z obowiàzków wydajà mu si´ najtrudniejsze do wype∏nienia.
Je˝eli egzemplarzy b´dzie zbyt ma∏o, to proponujemy, ˝eby ka˝dy
uczeƒ po kolei przeczyta∏ jeden punkt (z zakresu praw ucznia, a nast´pnie
jego obowiàzków). Uczniowie, s∏uchajàc, b´dà sobie zapisywaç na kartce
numer wybranego prawa lub praw. Po przeczytaniu wszystkich punktów,
ka˝dy mo˝e podaç swoje „typy”, które zostanà zapisane na tablicy. Nast´pnie t´ samà procedur´ mo˝na zastosowaç do wskazania obowiàzków.
Praca z tekstem jest zasadniczà metodà pracy ucznia z zeszytem çwiczeƒ, dostosowanym do podr´cznika. åwiczenia te uczniowie wykonujà
w domu, indywidualnie. Celem çwiczeƒ pisemnych jest:
– utrwalenie w pami´ci ucznia najwa˝niejszych treÊci zawartych w ka˝dym temacie,
– pomoc w ich zrozumieniu.
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VI. ZAK¸ADANE OSIÑGNI¢CIA UCZNIÓW
Klasa I gimnazjum
CZ¢Âå I. Nowa klasa – nowe wyzwania
1. Rozmowa – podstawà dobrych relacji z ludêmi
Uczeƒ powinien pami´taç:
– jakie sà elementy sk∏adowe rozmowy,
– poj´cie: „j´zyk werbalny”,
– poj´cie: „j´zyk niewerbalny”,
– jaki jest procentowy udzia∏ w rozmowie j´zyka niewerbalnego i werbalnego,
– cechy dobrej rozmowy.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç wp∏yw rozmowy na relacje mi´dzy ludêmi,
– zwracaç uwag´ na komunikaty niewerbalne,
– upewniaç si´, czy w∏aÊciwie zrozumia∏ rozmówc´,
– prowadziç rozmow´ w sposób zrozumia∏y i kulturalny.
2. Umiej´tnoÊç publicznych wystàpieƒ oraz poznawania nowych ludzi
Uczeƒ powinien pami´taç, ˝e:
– rozmawiania z ludêmi mo˝na si´ nauczyç,
– podejmujàc prób´ rozpocz´cia rozmowy, cz∏owiek ma 50% szans na zawarcie ciekawej znajomoÊci, a gdy unika tego trudu, jego szanse malejà do zera,
– wi´kszoÊç ludzi boi si´ podobnych trudnoÊci przy zawieraniu znajomoÊci i dlatego zachowuje dystans,
– wyst´powania na forum publicznym mo˝na si´ nauczyç.
Uczeƒ powinien umieç:
– zdawaç sobie spraw´ z tego, w jaki sposób usprawiedliwia swoje unikanie rozmowy,
– podjàç prób´ rozmowy z przypadkowà osobà,
– przygotowaç si´ do wystàpienia na forum publicznym,
– wystàpiç na forum publicznym.
3. Umiej´tnoÊç odró˝niania opinii i poglàdów od faktów
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „fakt”,
– poj´cia „poglàd”, „opinia”,
– cechy ró˝niàce fakt od poglàdu, opinii.
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Uczeƒ powinien umieç:
– korzystaç z ró˝nych êróde∏ informacji,
– podaç êród∏o, z którego zaczerpnà∏ okreÊlony fakt,
– odró˝niç fakt od opinii,
– uzasadniç znaczenie odró˝niania faktów od opinii,
– uzasadniç swoje opinie.
4. Umiej´tnoÊç wyra˝ania w∏asnego zdania i negocjacji
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „kompromis”,
– poj´cie „negocjacja”,
– zasady dobrych negocjacji.
Uczeƒ powinien umieç:
– zdaç sobie spraw´ z odmiennoÊci punktów widzenia ró˝nych osób,
– prowadziç negocjacje z zachowaniem podanych zasad,
– iÊç na pewne ust´pstwa.
5. Burza mózgów
Uczeƒ powinien pami´taç:
– o metodzie burzy mózgów jako jednym ze sposobów rozwiàzywania
problemów,
– na czym polega zasada burzy mózgów.
Uczeƒ powinien umieç:
– okreÊliç, co jest problemem,
– wymyÊliç sposoby jego rozwiàzania,
– dokonaç selekcji proponowanych rozwiàzaƒ,
– pójÊç na kompromis,
– wspó∏pracowaç z grupà.
CZ¢Âå II. Jak mog´ uczestniczyç w ˝yciu szko∏y
Uczeƒ powinien pami´taç:
– sk∏ad samorzàdu uczniowskiego i jego zadania,
– na czym polega demokratyczny sposób wy∏aniania rady samorzàdu
uczniowskiego,
– sk∏ad rady szko∏y i jej zadania,
– sk∏ad rady pedagogicznej i jej zadania,
– zadania dyrektora szko∏y,
– prawa i obowiàzki ucznia.

27

Uczeƒ powinien umieç:
– orientowaç si´ w strukturze szko∏y jako instytucji,
– Êwiadomie wp∏ywaç na ˝ycie szko∏y,
– korzystaç ze swoich praw i przestrzegaç obowiàzków,
– identyfikowaç si´ ze swojà szko∏à.
CZ¢Âå III. Kim jestem, czyli moja to˝samoÊç
1. Mój autoportret
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „to˝samoÊç”,
– podstawowe sk∏adniki, na podstawie których kszta∏tuje si´ w∏asnà to˝samoÊç (umiej´tnoÊci, wyglàd zewn´trzny, inteligencja, màdroÊç, charakter, moralnoÊç, p∏eç oraz Êrodowisko geograficzne i przede
wszystkim spo∏eczne, w którym ˝yje cz∏owiek),
– cechy wrodzone,
– rol´ samooceny w budowaniu w∏asnej to˝samoÊci oraz relacji z innymi ludêmi,
– ewaluacyjny charakter samooceny.
Uczeƒ powinien umieç:
– rozpoznaç i oceniç swoje dobre i z∏e strony w sferze umiej´tnoÊci, relacji z innymi ludêmi, moralnoÊci, wyglàdu zewn´trznego,
– Êwiadomie kszta∏towaç swojà to˝samoÊç, rozwijajàc swoje cechy pozytywne i pracujàc nad pozbyciem si´ wad,
– zdaç sobie spraw´ z czasoch∏onnoÊci trudu kszta∏towania samego siebie, ale i korzyÊci z tego p∏ynàcych.
2. Potrzeby i najwa˝niejsze dla mnie wartoÊci
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie potrzeby,
– charakter potrzeb biologicznych,
– charakter potrzeb spo∏ecznych,
– rodzaje potrzeb biologicznych: fizjologiczne, bezpieczeƒstwa, agresywnoÊci, seksualne, instynkt poznawczy,
– rodzaje potrzeb spo∏ecznych: przynale˝noÊci i mi∏oÊci, twórczoÊci, autonomii, presti˝u, rozumienia,
– poj´cie wartoÊci i hierarchii wartoÊci.
Uczeƒ powinien umieç:
– podaç zasadnicze ró˝nice mi´dzy potrzebami biologicznymi i spo∏ecznymi,
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– scharakteryzowaç pi´ç poznanych rodzajów potrzeb biologicznych,
– scharakteryzowaç pi´ç poznanych rodzajów potrzeb spo∏ecznych,
– dà˝yç do panowania nad w∏asnymi potrzebami,
– uÊwiadomiç sobie w∏asnà hierarchi´ wartoÊci,
– podaç êród∏a wartoÊci (przede wszystkim wartoÊci ogólnoludzkich),
– wymieniç podstawowe wartoÊci obecne w kulturze polskiej i europejskiej (m.in. na podstawie wiedzy zdobytej podczas lekcji j´zyka polskiego i historii),
– odró˝niaç wartoÊci obiektywne od subiektywnych,
– uÊwiadomiç sobie zale˝noÊç hierarchii potrzeb od wyznawanej hierarchii wartoÊci.
3. Umiej´tnoÊç radzenia sobie ze swojà z∏oÊcià
Uczeƒ powinien pami´taç:
– ˝e z∏oÊç (i agresja) jest tylko jednym ze sposobów reagowania na sytuacj´ subiektywnie postrzeganà jako problemowà,
– ˝e istnieje wiele sposobów roz∏adowywania z∏oÊci (i agresji), które nie
krzywdzà innych osób,
– ˝e roz∏adowanie gniewu nie rozwià˝e problemu,
– ˝e ˝yjemy w spo∏eczeƒstwie, w którym gani si´ agresj´ jako sposób
rozwiàzywania problemów,
– ˝e do znalezienia pokojowego rozwiàzania problemu uczeƒ mo˝e si´
pos∏u˝yç metodà burzy mózgów, negocjacji,
– ˝e przemoc fizyczna jest uzasadniona jedynie w razie zagro˝enia ˝ycia.
Uczeƒ powinien umieç:
– opanowywaç swój gniew,
– rozwiàzywaç problemy w sposób pokojowy (np. przez negocjacje, burz´ mózgów).
CZ¢Âå IV. Moje najbli˝sze otoczenie
1. ZbiorowoÊç ludzi a grupa spo∏eczna
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „zbiorowoÊç ludzi”,
– poj´cie „grupa spo∏eczna”,
– cechy grupy spo∏ecznej.
Uczeƒ powinien umieç:
– porównaç poj´cia: „zbiorowoÊç” i „grupa spo∏eczna”,
– spostrzegaç dzia∏alnoÊç cz∏owieka w kontekÊcie jego spo∏ecznej natury,
– zrozumieç ludzkà potrzeb´ tworzenia wi´zi spo∏ecznych,
– wyjaÊniç, dlaczego cz∏owiek jest nazywany istotà spo∏ecznà.
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2. Rola spo∏eczna
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „rola spo∏eczna”,
– poj´cie „struktura grupy”,
– poj´cie „hierarchia w grupie”,
– poj´cie „konflikt ról”.
Uczeƒ powinien umieç:
– nazwaç i opisaç pe∏nione przez siebie role spo∏eczne,
– nazwaç i opisaç role spo∏eczne pe∏nione przez cz∏onków jego najbli˝szej rodziny,
– wykazaç si´ dà˝eniem do minimalizowania konfliktowoÊci pe∏nionych
przez siebie ról,
– wykazaç si´ tolerancjà wobec wieloÊci ról pe∏nionych przez cz∏onków
jego najbli˝szego otoczenia.
3. Rodzaje grup spo∏ecznych
Uczeƒ powinien pami´taç:
– rodzaje kryteriów podzia∏u grup: ze wzgl´du na wielkoÊç, rodzaj wi´zi mi´dzy cz∏onkami oraz kolejnoÊç przynale˝noÊci do grupy,
– poj´cia „grupa ma∏a i du˝a”,
– poj´cia „grupa nieformalna i formalna”,
– poj´cia „grupa pierwotna i wtórna”.
Uczeƒ powinien umieç:
– scharakteryzowaç poznane typy grup,
– podaç przyk∏ady poszczególnych typów grup,
– okreÊliç typ konkretnej grupy ze wzgl´du na jej wielkoÊç, rodzaj wi´zi mi´dzy jej cz∏onkami oraz kolejnoÊç przynale˝noÊci do niej.
4. Moja rodzina
a) rodzaje rodzin
Uczeƒ powinien pami´taç:
– charakterystyczne cechy rodziny jako grupy spo∏ecznej,
– poj´cia „rodzina ma∏a i du˝a”,
– sposoby zawierania ma∏˝eƒstw w Polsce (Êlub cywilny, koÊcielny).
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç, dlaczego rodzina jest podstawowà grupà spo∏ecznà,
– opisaç cechy wyró˝niajàce rodzin´ spoÊród innych grup spo∏ecznych.
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b) funkcje rodziny
Uczeƒ powinien pami´taç:
– podstawowe zadania pe∏nione przez rodzin´: funkcja prokreacyjna,
opiekuƒcza, ekonomiczna, wychowawcza.
Uczeƒ powinien umieç:
– scharakteryzowaç funkcj´ opiekuƒczà,
– podaç znaczenie funkcji pe∏nionych przez rodzin´ dla dziecka, dla rodziców oraz dla spo∏eczeƒstwa polskiego,
– byç wra˝liwym na odmiennoÊç sytuacji ekonomicznej ró˝nych rodzin
i nie oceniaç ich na podstawie sytuacji materialnej.
5. Prawa i obowiàzki dziecka
Uczeƒ powinien pami´taç:
– wybrane prawa i obowiàzki rodziców i dzieci wzgl´dem siebie na podstawie polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego,
– prawa dziecka gwarantowane przez konwencj´ o prawach dziecka
i Deklaracj´ praw dziecka,
– prawa cz∏owieka gwarantowane w Powszechnej deklaracji praw cz∏owieka.
Uczeƒ powinien umieç:
– uÊwiadomiç sobie, jakie ma prawa i jakie zobowiàzania jako dziecko,
– korzystaç ze swoich praw w sposób nie krzywdzàcy innych.
6. Moja klasa
Uczeƒ powinien pami´taç:
– ˝e klasa jest grupà formalnà i wtórnà,
– ˝e w klasie tworzà si´ grupy nieformalne,
– ˝e klasa jako grupa spo∏eczna przechodzi etapy rozwoju.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç, dlaczego klasa jest grupà formalnà,
– uzasadniç, dlaczego w klasie tworzà si´ grupy nieformalne,
– okreÊliç, na którym etapie rozwoju jest jego klasa,
– uÊwiadomiç sobie swojà pozycj´ i rol´ w klasie,
– rozwijaç w sobie poczucie wspólnoty z klasà i wspó∏odpowiedzialnoÊci
za ˝ycie spo∏ecznoÊci klasowej.
7. Grupy rówieÊnicze poza mojà klasà
Uczeƒ powinien pami´taç o:
– korzyÊciach wynikajàcych z przynale˝noÊci do grup rówieÊniczych,
– zagro˝eniach zwiàzanych z przynale˝noÊcià do grup rówieÊniczych,
– zwiàzku samooceny z uleganiem wp∏ywom rówieÊników.
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Uczeƒ powinien umieç:
– rozpoznawaç i unikaç nieformalnych grup rówieÊniczych stosujàcych
przemoc,
– rozwijaç swoje zainteresowania w ramach grup rówieÊniczych,
– ∏àczyç potrzeb´ przynale˝noÊci do grupy z zachowaniem swojej osobowoÊci, autonomii,
– uÊwiadomiç sobie swojà pozycj´ i rol´ w grupie rówieÊniczej.
CZ¢Âå V. Co wiem o spo∏eczeƒstwie
1. Gdzie mieszkam
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cia: „gmina”, „powiat ziemski” i „grodzki”, „województwo”,
– poj´cie: „ma∏a ojczyzna”,
– poj´cie: „euroregion”.
Uczeƒ powinien umieç:
– nazwaç gmin´, powiat i województwo, w których mieszka,
– okreÊliç, jakiego rodzaju jest powiat, w którym mieszka,
– scharakteryzowaç swojà ma∏à ojczyzn´,
– uÊwiadomiç sobie przynale˝noÊç do spo∏ecznoÊci lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej, Êwiatowej,
– uzasadniç sens tworzenia euroregionów.
2. Spo∏eczeƒstwo i hierarchia spo∏eczna
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „spo∏eczeƒstwo”,
– poj´cia: „hierarchia spo∏eczna” i „klasa spo∏eczna”,
– poj´cia: „klasa wy˝sza”, „Êrednia” i „ni˝sza”,
– poj´cie: „warstwa spo∏eczna”.
Uczeƒ powinien umieç:
– scharakteryzowaç klas´ wy˝szà, Êrednià i ni˝szà,
– wymieniç czynniki wp∏ywajàce na zmian´ przynale˝noÊci jednostki do
okreÊlonej klasy lub warstwy spo∏ecznej,
– wykazaç ró˝nic´ miedzy klasà i warstwà spo∏ecznà.
3. ˚yjemy w spo∏eczeƒstwie multimedialnym
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cia: „globalna wioska”, „spo∏eczeƒstwo informacyjne”,
– o przeroÊcie formy przekazu nad treÊcià,
– o dobrych i z∏ych stronach przekazu medialnego.
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Uczeƒ powinien umieç:
– krytycznie korzystaç z ró˝norodnej oferty medialnej,
– zachowaç dystans do rzeczywistoÊci medialnej i nie uto˝samiaç jej
z realnym ˝yciem,
– planowaç korzystanie z mass mediów,
– ostro˝nie podchodziç do znajomoÊci zawieranych przez mass media.
4. Mój zwiàzek z narodem
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „naród”,
– etapy powstawania narodu,
– poj´cia: „mniejszoÊç narodowa”, „grupa etniczna”.
Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç kryteria, na podstawie których zbiorowoÊç ludzi nazywana
jest narodem,
– odró˝niç poj´cie „naród” od poj´cia „mniejszoÊç narodowa” i „grupa
etniczna”,
– okreÊliç, do jakiego narodu nale˝y.
5. MniejszoÊci narodowe w Polsce oraz Polonia
Uczeƒ powinien pami´taç:
– jaki jest procentowy udzia∏ mniejszoÊci narodowych w spo∏eczeƒstwie
polskim,
– g∏ówne mniejszoÊci narodowe ˝yjàce obecnie w Polsce,
– prawa mniejszoÊci narodowych,
– poj´cie Polonii i g∏ówne miejsca jej zamieszkiwania na Êwiecie.
Uczeƒ powinien umieç:
– porównaç procentowy udzia∏ mniejszoÊci narodowych w spo∏eczeƒstwie
polskim wspó∏czeÊnie i w dwudziestoleciu mi´dzywojennym,
– uznawaç odmiennoÊç i prawa mniejszoÊci narodowych w Polsce,
– umieç wyjaÊniç, dlaczego powsta∏a Polonia.
6. Czym jest patriotyzm
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „ojczyzna narodowa”,
– poj´cie „patriotyzm”,
– polskie symbole narodowe,
– poj´cia: „nacjonalizm”, „szowinizm”,
– polskie Êwi´ta narodowe.
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Uczeƒ powinien umieç:
– odró˝niç patriotyzm od nacjonalizmu i od szowinizmu,
– wskazaç wi´zi ∏àczàce go z jego ojczyznà narodowà,
– wymieniç mo˝liwe sposoby wyra˝ania patriotyzmu (w szczególnoÊci przez
nastolatków – m.in. przez dba∏oÊç o dobre imi´ Rzeczypospolitej, poszanowanie god∏a, hymnu paƒstwowego, flagi narodowej, Êwiàt narodowych),
– uzasadniç obowiàzek obrony ojczyzny,
– uzasadniç przyczyny ustanowienia poznanych polskich Êwiàt paƒstwowych,
– zachowywaç si´ odpowiednio w czasie uroczystoÊci szkolnych i paƒstwowych.
CZ¢Âå VI. Mój udzia∏ w ˝yciu gospodarczym
1. Po co ludziom pieniàdze
Uczeƒ powinien pami´taç:
– histori´ pieniàdza,
– trzy zasadnicze funkcje pieniàdza.
Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç, co w dawnych czasach pe∏ni∏o funkcje pieniàdza,
– podaç powody, dla których ludzie oszcz´dzajà pieniàdze,
– kszta∏towaç silnà wol´ i wytrwa∏oÊç, aby zaoszcz´dziç pieniàdze.
2. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ gospodarstwa domowego,
– rodzaje gospodarstw domowych,
– na czym polega problem nadmiernej konsumpcji.
Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç cz∏onków w∏asnego gospodarstwa domowego,
– scharakteryzowaç gospodarstwa indywidualne, zbiorowe, konsumpcyjne i produkcyjno-konsumpcyjne,
– wyjaÊniç sposoby wp∏ywania gospodarstw domowych na ˝ycie gospodarcze paƒstwa.
3. Ekonomia w moim domu
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „bud˝et domowy”,
– jakie sà êród∏a dochodów osób,
– poj´cie „gospodarzenie ekonomiczne”,
– jakie sà najwa˝niejsze wydatki w bud˝ecie domowym.
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Uczeƒ powinien umieç:
– okreÊliç sk∏adniki bud˝etu domowego jego gospodarstwa domowego,
– okreÊliç podstawowe wydatki jego gospodarstwa domowego,
– kszta∏towaç w sobie postaw´ ekonomicznego gospodarzenia posiadanymi dobrami,
– kszta∏towaç w sobie postaw´ Êwiadomego konsumenta.

Klasa II gimnazjum
CZ¢Âå I. Kszta∏towaç siebie w okresie dojrzewania
1. Mój styl ˝ycia
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „styl ˝ycia”,
– o rodzajach stylów ˝ycia,
– o wp∏ywie grupy na style ˝ycia jej cz∏onków.
Uczeƒ powinien umieç:
– okreÊliç w∏asny styl ˝ycia,
– okreÊliç, jak grupy, do których nale˝y, wp∏ywajà na jego styl ˝ycia,
– kszta∏towaç swój styl ˝ycia pod kàtem najwa˝niejszych w∏asnych celów
˝yciowych.
2. Jak wp∏ywa na nas reklama
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ reklamy,
– metody oddzia∏ywania na ludzi stosowane w reklamach,
– techniki kuszenia klienta stosowane w supermarketach.
Uczeƒ powinien umieç:
– broniç si´ przed manipulacjami stosowanymi w reklamach,
– zdystansowaç si´ od oceny innych ze wzgl´du na posiadane przez nich
reklamowane przedmioty.
3. Rola autorytetu w ˝yciu cz∏owieka
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cia: „autorytet osobowy” i „instytucjonalny”, „autorytet pozytywny” i „negatywny”,
– znaczenie autorytetu w socjalizacji jednostki w kolejnych etapach jej
˝ycia.
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Uczeƒ powinien umieç:
– wskazaç w∏asne autorytety w przesz∏oÊci i obecnie,
– wskazaç, czego nauczy∏ si´ w swoim ˝yciu od swoich autorytetów,
– wyraziç swoje zdanie na temat kryzysu autorytetów.
4. Subkultury m∏odzie˝owe
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „subkultura m∏odzie˝owa”,
– rodzaje subkultur m∏odzie˝owych,
– przyczyny przynale˝noÊci do subkultury m∏odzie˝owej.
Uczeƒ powinien umieç:
– rozró˝niç dobre i z∏e strony przynale˝noÊci do subkultury m∏odzie˝owej,
– wyjaÊniç zwiàzek mi´dzy samoocenà a stopniem ulegania subkulturze,
– wyjaÊniç zjawisko subkultur m∏odzie˝owych w kontekÊcie realizowania potrzeb autonomii i przynale˝noÊci.
CZ¢Âå II. System polityczny paƒstwa polskiego
1. Po co ludziom paƒstwo
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „paƒstwo”,
– funkcje paƒstwa,
– poj´cie „obywatelstwo”,
– o relacji mi´dzy paƒstwem a spo∏eczeƒstwem.
Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç, po co istniejà paƒstwa,
– odró˝niç poj´cie narodowoÊci od poj´cia obywatelstwa,
– okreÊliç swój zwiàzek z paƒstwem.
2. Bud˝et paƒstwa
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „podatek”,
– rodzaje podatków w RP,
– poj´cie „deficyt bud˝etowy paƒstwa”.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç potrzeb´ pobierania podatków,
– wyjaÊniç, czym jest bud˝et paƒstwa,
– rozró˝niç dochód netto i dochód brutto,
– nazwaç rodzaje podatków p∏aconych przez swojà rodzin´.
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3. System pieni´˝no-bankowy Rzeczypospolitej Polskiej
Uczeƒ powinien pami´taç:
– czym jest waluta,
– poj´cia: „inflacja”, „dewaluacja” i „denominacja”,
– zasadnicze funkcje NBP,
– poj´cie „˝yrant”.
Uczeƒ powinien umieç:
– odró˝niç inflacj´ od dewaluacji i denominacji,
– przedstawiç warunki uzyskania kredytu bankowego,
– wyjaÊniç skutki posiadania depozytu bankowego i porównaç go ze skutkiem zaciàgni´cia kredytu bankowego.
4. èród∏a prawa w Rzeczypospolitej
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie konstytucji,
– genez´ Konstytucji Rzeczypospolitej,
– najwa˝niejsze prawa wynikajàce z Konstytucji III RP,
– ustrój RP i trójpodzia∏ w∏adzy.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç, dlaczego Konstytucja jest aktem prawnym najwy˝szej rangi,
– szanowaç i przestrzegaç prawa i obowiàzki konstytucyjne,
– wyjaÊniç relacje mi´dzy w∏adzà ustawodawczà, wykonawczà a sàdowniczà.
5. Organy ustawodawcze – Sejm RP i Senat RP
Uczeƒ powinien pami´taç:
– sk∏ad parlamentu III RP (sejm i senat),
– sposób wybierania pos∏ów i senatorów,
– zadania parlamentu,
– funkcje parlamentu.
Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç, jak powstaje koalicja parlamentarna,
– wymieniç ró˝nice w dzia∏alnoÊci sejmu i senatu,
– scharakteryzowaç dzia∏alnoÊç parlamentu.
6. W∏adza wykonawcza – Prezydent RP
Uczeƒ powinien pami´taç:
– sposób wybierania Prezydenta RP,
– uprawnienia i obowiàzki Prezydenta RP,
– pozycj´ prezydenta wÊród innych organów w∏adzy paƒstwowej w RP.
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Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç rol´ prezydenta na forum mi´dzynarodowym,
– wyjaÊniç uprawnienia prezydenta w sytuacjach nadzwyczajnych,
– porównaç uprawnienia prezydenta RP z uprawnieniami parlamentu RP.
7. Organ w∏adzy wykonawczej – Rada Ministrów
Uczeƒ powinien pami´taç:
– sposób powo∏ywania rzàdu,
– struktur´ rzàdu,
– uprawnienia wykonawcze i ustawodawcze rzàdu,
– zadania premiera.
Uczeƒ powinien umieç:
– okreÊliç status rzàdu wÊród innych organów w∏adzy paƒstwowej w RP,
– wykazaç zwiàzek pomi´dzy dzia∏aniami rzàdu a dominujàcà w parlamencie koalicjà lub partià.
8. S∏u˝ba cywilna
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie administracji publicznej,
– cele i zadania s∏u˝by cywilnej,
– organizacj´ s∏u˝by cywilnej,
– obowiàzki urz´dnika s∏u˝by cywilnej,
– zadania Rady S∏u˝by Cywilnej.
Uczeƒ powinien umieç:
– odró˝niç centralne organy administracji rzàdowej od organów terenowej administracji rzàdowej,
– wymieniç, jakimi cechami powinien si´ charakteryzowaç urz´dnik
paƒstwowy,
– wskazaç zalety neutralnych politycznie urz´dników administracji paƒstwowej,
– wyjaÊniç, na czym polega „system ∏upów”.
9. W∏adza sàdownicza
Uczeƒ powinien pami´taç:
– struktur´ sàdownictwa w Polsce,
– poj´cie niezawis∏oÊci s´dziowskiej,
– poj´cie immunitetu s´dziowskiego,
– rol´ Krajowej Rady Sàdownictwa i NSA.
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Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç kolejne etapy Êcie˝ki odwo∏awczej od decyzji sàdu najni˝szej instancji,
– porównaç status w∏adzy sàdowniczej ze statusem w∏adzy ustawodawczej i wykonawczej w RP,
– wskazaç wiek, w którym uzyskuje si´ pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.
10. Organy ochrony prawa i kontroli w∏adzy w RP
Uczeƒ powinien pami´taç:
– zadania Trybuna∏u Konstytucyjnego,
– zadania Trybuna∏u Stanu,
– poj´cie „prokuratura” i zadania prokuratury,
– zadania Rzecznika Praw Obywatelskich,
– zadania NIK,
– zadania KRRiT.
Uczeƒ powinien umieç:
– wskazaç ró˝nice mi´dzy rolà Trybuna∏u Stanu a Trybuna∏u Konstytucyjnego,
– wskazaç zwiàzek mi´dzy stanowiskiem Prokuratora Generalnego
a stanowiskiem Ministra SprawiedliwoÊci,
– wskazaç, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje dzia∏anie
z urz´du.
CZ¢Âå III. Samorzàdna Rzeczpospolita
1. W∏adza centralna a samorzàdy terytorialne
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ samorzàdu terytorialnego,
– o strukturze samorzàdu terytorialnego,
– êród∏a finansowania samorzàdów terytorialnych, w tym poj´cia „dotacj” i „subwencja”,
– poj´cia: zadania w∏asne samorzàdu i zlecone przez administracj´ rzàdowà,
– sposoby wp∏ywania obywateli na decyzje w∏adz samorzàdowych.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç potrzeb´ tworzenia samorzàdów terytorialnych,
– nazwaç reprezentantów rzàdu w samorzàdach terytorialnych,
– opisaç relacj´ mi´dzy w∏adzà centralnà a samorzàdami terytorialnymi,
– wp∏ywaç na decyzje samorzàdów.
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2. Samorzàd gminny
Uczeƒ powinien pami´taç o:
– strukturze w∏adz samorzàdu gminnego,
– zadaniach rady gminy i zarzàdu gminy,
– zadaniach w∏asnych i zleconych gminy,
– bud˝ecie gminy.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç twierdzenie, ˝e gmina jest gospodarzem terenu,
– podaç nazw´ swojej gminy,
– orientowaç si´ w strukturze w∏adz gminy,
– podaç nazwisko przewodniczàcego zarzàdu swojej gminy,
– podaç adres swojego urz´du gminy.
3. Samorzàd powiatowy
Uczeƒ powinien pami´taç o:
– strukturze w∏adz samorzàdu powiatowego,
– zadaniach rady i zarzàdu powiatu,
– zadaniach w∏asnych i zleconych powiatu, bud˝ecie powiatu.
Uczeƒ powinien umieç:
– orientowaç si´ w strukturze w∏adz powiatu,
– podaç nazw´ swojego powiatu,
– podaç nazwisko przewodniczàcego zarzàdu powiatu,
– podaç adres urz´du powiatowego w swoim powiecie,
– porównaç kompetencje gminy i powiatu.
4. Samorzàd wojewódzki
Uczeƒ powinien pami´taç o:
– strukturze w∏adz samorzàdu wojewódzkiego,
– zadaniach sejmiku i zarzàdu województwa,
– zadaniach samorzàdu wojewódzkiego,
– bud˝ecie województwa.
Uczeƒ powinien umieç:
– porównaç kompetencje samorzàdu wojewódzkiego z kompetencjami
samorzàdu gminnego i powiatowego,
– orientowaç si´ w strukturze w∏adz samorzàdu wojewódzkiego,
– podaç nazw´ swojego województwa,
– podaç nazwisko przewodniczàcego sejmiku województwa, w którym
mieszka,
– podaç miejscowoÊç, w której mieÊci si´ w∏aÊciwy dla jego miejsca zamieszkania urzàd wojewódzki.
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CZ¢Âå IV. Wybrane zagadnienia ˝ycia publicznego
1. Partie polityczne
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ partii politycznej,
– definicj´ ideologii i programu politycznego partii,
– rodzaje partii dzia∏ajàcych w RP.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç, dlaczego ludzie zak∏adajà partie polityczne,
– wymieniç nazwy najwa˝niejszych partii dzia∏ajàcych w RP,
– wskazaç ró˝nice mi´dzy ideologià prawicowà i lewicowà,
– wyjaÊniç zwiàzek mi´dzy liczbà partii politycznych w paƒstwie a stabilnoÊcià i skutecznoÊcià rzàdzenia.
2. Organizacje pozarzàdowe
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ organizacji pozarzàdowej,
– definicj´ fundacji,
– definicj´ zwiàzku zawodowego,
– definicj´ dotacji.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç, dlaczego ludzie zak∏adajà stowarzyszenia, fundacje i zwiàzki,
– wykazaç zwiàzek pomi´dzy liczbà dzia∏ajàcych w danym kraju ró˝nych
zwiàzków a stopniem samorzàdnoÊci obywateli,
– wymieniç organizacje spo∏eczne dzia∏ajàce w jego okolicy,
– wymieniç êród∏a finansowania organizacji pozarzàdowych.
3. Zwiàzki wyznaniowe w Polsce
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie neutralnoÊci Êwiatopoglàdowej paƒstwa,
– poj´cie paƒstwa wyznaniowego,
– nazwy g∏ównych wyznaƒ (religijnych) w RP,
– status KoÊcio∏a katolickiego w RP.
Uczeƒ powinien umieç:
– wskazaç ró˝nice mi´dzy paƒstwem neutralnym Êwiatopoglàdowo
a paƒstwem wyznaniowym,
– wyjaÊniç szczególnà rol´ KoÊcio∏a katolickiego w RP,
– wymieniç podstawowe za∏o˝enia konkordatu,
– wyjaÊniç spo∏eczny wymiar religii i koÊcio∏a.
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4. Sekty jako zagro˝enie
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „sekta”,
– o grupach najbardziej nara˝onych na wp∏yw sekt,
– o technikach werbowania i indoktrynacji stosowanych przez sekty.
Uczeƒ powinien umieç:
– zrozumieç zagro˝enia wynikajàce z przynale˝noÊci do sekty,
– zwróciç si´ po specjalistycznà pomoc.
5. Mass media jako czwarta w∏adza
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „opinia publiczna”,
– definicj´ cenzury,
– o tym, ˝e polskie prawo konstytucyjne gwarantuje wolnoÊç wyra˝ania
poglàdów oraz rozpowszechniania i pozyskiwania informacji.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç, dlaczego mass media nazywa si´ czwartà w∏adzà,
– wskazaç ró˝nice mi´dzy cenzurà a granicà wolnoÊci s∏owa wynikajàcà
z etyki i kultury wypowiedzi.
6. Zasady etycznego post´powania w ˝yciu publicznym
Uczeƒ powinien pami´taç:
– uniwersalne wartoÊci ogólnoludzkie obecne w kulturze polskiej i europejskiej (powtórzenie z kl. I)
– êród∏a wartoÊci (powtórzenie z kl. I),
– poj´cia: „wolnoÊç obywatelska” i „wolnoÊç jednostki”,
– poj´cie „kultura polityczna”,
– poj´cie „solidarnoÊç z innymi ludêmi”.
Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç, dlaczego w ˝yciu publicznym nie nale˝y dzia∏aç w myÊl zasady „cel uÊwi´ca Êrodki”,
– wskazaç granice wolnoÊci jednostki,
– wyjaÊniç, na czym polega kultura polityczna,
– uÊwiadomiç sobie wartoÊç solidarnoÊci z innymi ludêmi i kszta∏towaç
w sobie takà postaw´.
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Klasa III gimnazjum
CZ¢Âå I. Obywatel i jego prawa w ró˝nych systemach politycznych
1. Podstawowe typy wspó∏czesnych systemów politycznych:
a) republika i monarchia
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ monarchii,
– definicj´ republiki,
– kryteria wyró˝niania rodzajów republik,
– struktury terytorialne wspó∏czesnych paƒstw.
Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç ró˝nice mi´dzy monarchià konstytucyjnà a monarchià absolutnà,
– okreÊliç status parlamentu i prezydenta w republice parlamentarnej
i prezydenckiej,
– nazwaç, jakiego rodzaju republikà jest Polska i to uzasadniç.
b) demokracja
Uczeƒ powinien pami´taç:
– zasady funkcjonowania paƒstwa demokratycznego,
– korzyÊci i niedogodnoÊci zwiàzane z funkcjonowaniem demokracji,
– prawa cz∏owieka w systemie demokratycznym.
Uczeƒ powinien umieç:
– scharakteryzowaç rol´ obywatela w systemie demokratycznym,
– uzasadniç, dlaczego Polska jest paƒstwem demokratycznym,
– wskazaç zagro˝enia dla istnienia demokracji.
c) totalitaryzm i autorytaryzm
Uczeƒ powinien pami´taç:
– zasady funkcjonowania paƒstwa autorytarnego,
– zasady funkcjonowania paƒstwa totalitarnego.
Uczeƒ powinien umieç:
– porównaç prawa obywatela w systemie autorytarnym i totalitarnym
z prawami obywatela w systemie demokratycznym.
2. Polska socjalistyczna a Polska demokratyczna
Uczeƒ powinien pami´taç:
– o charakterze w∏adzy w Polsce socjalistycznej (1948–1989),
– prawa obywateli Polski socjalistycznej,
– poj´cie „transformacja ustrojowa”.
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Uczeƒ powinien umieç:
– wskazaç elementy systemu autorytarnego i totalitarnego w Polsce socjalistycznej,
– zrozumieç problemy zwiàzane z transformacjà ustrojowà wspó∏czesnej Polski.
3. Prawa cz∏owieka
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ praw cz∏owieka,
– kategorie praw cz∏owieka,
– najwa˝niejsze dokumenty mi´dzynarodowe postulujàce prawa cz∏owieka (Powszechna deklaracja praw cz∏owieka, Mi´dzynarodowy pakt
praw obywatelskich i politycznych, Deklaracja praw dziecka, konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet).
Uczeƒ powinien umieç:
– Êwiadomie korzystaç ze swoich praw jako cz∏owiek,
– porównaç prawa obywateli Polski socjalistycznej z prawami obywateli wspó∏czesnej Polski,
– wykazaç zwiàzek pomi´dzy prawami cz∏owieka a jego obowiàzkami.
4. Stereotypy a nietolerancja
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „stereotyp negatywny”,
– czynniki sprzyjajàce powstawaniu uprzedzeƒ rasowych, etnicznych
i p∏ciowych,
– konsekwencje nietolerancji.
Uczeƒ powinien umieç:
– uÊwiadomiç sobie w∏asne uprzedzenia,
– podchodziç krytycznie do stereotypów,
– rozwijaç swojà empati´,
– przestrzegaç praw cz∏owieka.
5. System ochrony praw cz∏owieka w Polsce
Uczeƒ powinien pami´taç:
– najwa˝niejsze instytucje dzia∏ajàce na rzecz ochrony praw obywateli naszego kraju (Trybuna∏ Konstytucyjny, Trybuna∏ Stanu, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Ucznia, Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, sàdy i Naczelny Sàd Administracyjny),
– procedury skar˝enia w wypadku ∏amania praw cz∏owieka (od najni˝szego szczebla do Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w Strasburgu).
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Uczeƒ powinien umieç:
– orientowaç si´, do jakiej instytucji zwróciç si´ w przypadku ∏amania
jego praw.
6. Udzia∏ Polski w organizacjach mi´dzynarodowych
Uczeƒ powinien pami´taç:
– najwa˝niejsze mi´dzynarodowe organizacje dzia∏ajàce na rzecz ogólnoludzkiego bezpieczeƒstwa i na rzecz integracji paƒstw Êwiata (Komitet Helsiƒski, Mi´dzynarodowy Czerwony Krzy˝, Amnesty
International, Green Peace, Mi´dzynarodowa Organizacja Pracy,
UNESCO, UNICEF, OBWE, NATO, ONZ, Rada Europy, z podkreÊleniem roli Unii Europejskiej).
Uczeƒ powinien umieç:
– podaç przyk∏ady ∏amania praw cz∏owieka we wspó∏czesnym Êwiecie,
– scharakteryzowaç sposoby dzia∏aƒ organizacji mi´dzynarodowych na
rzecz bezpieczeƒstwa i integracji Êwiata.
7. Unia Europejska
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poczàtki idei zjednoczonej Europy,
– genez´ i rozwój Unii Europejskiej,
– pozytywne i negatywne strony wejÊcia Polski do Unii Europejskiej,
– obawy paƒstw UE zwiàzane z planowanym przyj´ciem Polski do Unii.
Uczeƒ powinien umieç:
– uzasadniç korzyÊci i zagro˝enia p∏ynàce z integracji europejskiej,
– wymieniç warunki, jakie musi spe∏niç Polska, aby przystàpiç do UE,
– przedstawiç w∏asne stanowisko w kwestii przystàpienia Polski do UE.

CZ¢Âå II. Przemiany gospodarcze w Polsce
1. Zasadnicze cechy systemu gospodarczego Polski socjalistycznej
Uczeƒ powinien pami´taç:
– cechy gospodarki planowej,
– charakterystyk´ efektywnoÊci gospodarki planowej,
– marginalny udzia∏ gospodarki prywatnej w ówczesnym systemie gospodarczym.
Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç przyczyny permanentnego niedoboru towarów na rynku,
– wyjaÊniç, dlaczego nie by∏o zjawiska bezrobocia,
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– wykazaç wp∏yw gospodarki centralnie sterowanej na niskà aktywnoÊç
gospodarczà obywateli.
2. Podstawy systemu gospodarki wolnorynkowej
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „wolna konkurencja”,
– poj´cia: „konsument”, „us∏ugi”, „towary”,
– poj´cia: „kapita∏” i „papiery wartoÊciowe”,
– poj´cia: „gospodarka produkcyjna” i „us∏ugowa”,
– cechy gospodarki wolnorynkowej.
Uczeƒ powinien umieç:
– porównaç cechy gospodarki planowej i wolnorynkowej,
– porównaç efektywnoÊç gospodarki planowej i wolnorynkowej,
– orientowaç si´ w podstawowych poj´ciach ekonomicznych.
3. Produkt krajowy brutto (PKB)
Uczeƒ powinien pami´taç:
– definicj´ produktu krajowego brutto,
– sposób obliczania PKB.
Uczeƒ powinien umieç:
– okreÊliç poziom zamo˝noÊci mieszkaƒców paƒstw na podstawie porównania wielkoÊci ich PKB w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca.
4. O˝ywienie gospodarcze i kryzys
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cia: „poda˝” i „popyt”,
– poj´cia: „inflacja”, „dewaluacja” (powtórzenie z kl. II) oraz „deflacja”,
– fluktuacyjny charakter gospodarki wolnorynkowej.
Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç zwiàzek poda˝y i popytu z o˝ywieniem lub kryzysem gospodarczym,
– wymieniç skutki o˝ywienia i kryzysu gospodarczego,
– wyjaÊniç, na czym polega dynamika przemian gospodarczych.
5. Problem bezrobocia
Uczeƒ powinien pami´taç:
– przyczyny bezrobocia,
– skutki bezrobocia dla jednostki i spo∏eczeƒstwa,
– sposoby zwalczania bezrobocia,
– formy instytucjonalnej pomocy bezrobotnym.
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Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç wp∏yw transformacji ustrojowej w Polsce na skal´ bezrobocia,
– zrozumieç sytuacj´ rodzin dotkni´tych bezrobociem,
– orientowaç si´ w mo˝liwoÊciach instytucjonalnej pomocy bezrobotnym.
6. Zwiàzki zawodowe
Uczeƒ powinien pami´taç:
– rodzaje zwiàzków zawodowych i ich zadania,
– nazwy najwi´kszych zwiàzków zawodowych w Polsce,
– formy protestów zwiàzkowych.
Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç pozytywne i negatywne skutki dzia∏ania zwiàzków zawodowych,
– okreÊliç pozytywnà i negatywnà rol´ zwiàzków zawodowych w szczególnym okresie transformacji gospodarczej w Polsce.
CZ¢Âå III. Moja przysz∏a praca zawodowa
1. Âwiat pracy
Uczeƒ powinien pami´taç:
– cele pracy,
– cechy pracy: stanowisko pracy, czas pracy,
– rodzaje umów o prac´,
– poj´cie kariery,
– poj´cia: „sukces obiektywny” i „sukces subiektywny”,
– elementy planu dzia∏ania.
Uczeƒ powinien umieç:
– orientowaç si´ w prawie pracy,
– uzasadniç, dlaczego ludzie pracujà,
– uÊwiadomiç sobie udzia∏ pracy zawodowej w ˝yciu cz∏owieka,
– odró˝niç zawód od kariery.
2. Typy zawodów i zwiàzane z nimi umiej´tnoÊci zawodowe
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „zawód”,
– typy zawodów i zwiàzane z nimi umiej´tnoÊci zawodowe.
Uczeƒ powinien umieç:
– okreÊliç w∏asne umiej´tnoÊci i zainteresowania,
– ustaliç w∏asne preferencje zawodowe, opierajàc si´ na swoich umiej´tnoÊciach i zainteresowaniach.
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3. MobilnoÊç zawodowa i ustawiczne kszta∏cenie
Uczeƒ powinien pami´taç:
– poj´cie „mobilnoÊç rynku pracy”,
– niektóre czynniki wp∏ywajàce na rynek pracy (nowe technologie i wynikajàce z nich nowe zawody, zmiany prawne, zwi´kszanie si´ udzia∏u gospodarki us∏ugowej kosztem gospodarki produkcyjnej, fluktuacje
o˝ywienia gospodarczego i kryzysu, integracja paƒstw europejskich),
– poj´cie „kszta∏cenie ustawiczne”.
Uczeƒ powinien umieç:
– wyjaÊniç, dlaczego konieczne jest nieustanne dokszta∏canie si´ w obliczu zmian na rynku pracy, a zw∏aszcza w kontekÊcie bezrobocia,
– wyrabiaç w sobie nawyk ustawicznego kszta∏cenia.
4. Lokalny i ponadlokalny rynek pracy
Uczeƒ powinien pami´taç:
– o czynnikach wp∏ywajàcych na lokalny rynek pracy,
– o konsekwencjach zatrudnienia poza miejscem zamieszkania,
– o mo˝liwych drogach edukacyjnych po ukoƒczeniu gimnazjum,
– o êród∏ach uzyskiwania informacji z zakresu poradnictwa zawodowego (lokalne urz´dy pracy, poradnie pedagogiczne, centra informacji
zawodowej, informatory, ksià˝ki, czasopisma, rodzina),
– poj´cie „wolontariatu”.
Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç g∏ówne zak∏ady pracy dzia∏ajàce w rejonie jego zamieszkania,
– orientowaç si´ w lokalnym zapotrzebowaniu na okreÊlone zawody
i ludzi z okreÊlonym wykszta∏ceniem,
– znaleêç oferty pracy na rynku lokalnym i ponadlokalnym,
– korzystaç z informacji dotyczàcych poradnictwa zawodowego.
5. Rodzaje przedsi´biorstw
Uczeƒ powinien pami´taç:
– rodzaje podmiotów gospodarczych (firmy jednoosobowe, rodzinne lub
spó∏ka cywilna, z o.o., akcyjna, jawna, przedsi´biorstwo paƒstwowe,
spó∏dzielnia).
Uczeƒ powinien umieç:
– wymieniç rodzaje przedsi´biorstw typowych dla gospodarki rynkowej,
– wykazaç ró˝nice mi´dzy prowadzeniem w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej a byciem pracownikiem najemnym.
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6. Zak∏adanie firmy
Uczeƒ powinien pami´taç:
– o warunkach sprzyjajàcych rozpoczynaniu w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
– procedury obowiàzujàce przy jej rejestracji,
– êród∏a informacji o prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej,
– poj´cia: „zysk” i „strata”,
– poj´cie „kredyt” (powtórzenie z klasy II).
Uczeƒ powinien umieç:
– orientowaç si´, gdzie w jego miejscu zamieszkania rejestruje si´ dzia∏alnoÊç gospodarczà,
– orientowaç si´, gdzie i od kogo w jego miejscu zamieszkania mo˝e
uzyskaç informacj´ na temat prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
– rozpoznaç potrzeby rynku na produkty, które chcia∏by w przysz∏oÊci
wytwarzaç, lub us∏ugi, które chcia∏by wykonywaç,
– sporzàdziç projekt biznesplanu,
– byç Êwiadomym zwiàzku mi´dzy wysokoÊcià oprocentowania kredytu
a poziomem inflacji w kraju.
7. Umiej´tnoÊci przedsi´biorcy
Uczeƒ powinien pami´taç:
– o predyspozycjach osobowoÊciowych osoby prowadzàcej w∏asnà firm´,
– poj´cie „zarzàdzanie”,
– poj´cie „przedsi´biorczoÊç”.
Uczeƒ powinien umieç:
– oceniç swoje mocne i s∏abe strony,
– byç Êwiadomy, w jakim stopniu mo˝e wp∏ywaç na swój sukces.
8. Przyk∏ady procedur obowiàzujàcych w ubieganiu si´ o prac´
Uczeƒ powinien pami´taç:
– wzór listu motywacyjnego i CV,
– wzór kwestionariusza osobowego,
– schemat i cechy rozmowy kwalifikacyjnej.
Uczeƒ powinien umieç:
– wyszukaç oferty pracy,
– napisaç list motywacyjny i CV,
– przygotowaç si´ do rozmowy kwalifikacyjnej,
– oceniç, czy spe∏nia wi´kszoÊç oczekiwaƒ pracodawcy.
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9. Wybrane zagadnienia z etyki ˝ycia gospodarczego
Uczeƒ powinien pami´taç:
– katalog zasad etycznych obowiàzujàcych w ˝yciu gospodarczym,
– najcz´Êciej wyst´pujàce sposoby ∏amania zasad etycznych w ˝yciu gospodarczym (korupcja, fa∏szowanie jakoÊci produktów i us∏ug, nieuczciwa konkurencja, ∏amanie przez przedsi´biorc´ praw
pracownika),
– cechy dobrego pracownika,
– cechy dobrej pracy zespo∏owej.
Uczeƒ powinien umieç:
– odró˝niç konkurencj´ uczciwà od nieuczciwej,
– wyjaÊniç ró˝nic´ mi´dzy prawnym a moralnym aspektem ˝ycia gospodarczego (zw∏aszcza w czasie transformacji ustrojowej w Polsce),
– broniç praw pracowniczych.
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VI. PROPONOWANE METODY OCENY
OSIÑGNI¢å UCZNIÓW
Zasadniczym celem nauczania modu∏u 2. i 3. przedmiotu „wiedza
o spo∏eczeƒstwie” jest przygotowanie uczniów do wspó∏tworzenia w∏asnego
˝ycia oraz lokalnego i krajowego ˝ycia politycznego i gospodarczego. Dlatego najistotniejszym sk∏adnikiem oceny z tego przedmiotu powinna byç
ocena umiej´tnoÊci ucznia. Nie znaczy to, ˝e mo˝na zlekcewa˝yç stopieƒ
opanowania przez ucznia wiedzy merytorycznej. Jest ona wszak punktem
wyjÊcia do rozwijania kompetencji m∏odzie˝y – przysz∏ych wyborców, pracowników, przedsi´biorców, polityków, dzia∏aczy. Nale˝y jà jednak traktowaç
jako s∏u˝ebnà w stosunku do umiej´tnoÊci, czyli je˝eli uczeƒ wyka˝e si´ dobrà
znajomoÊcià poj´ç i zagadnieƒ z zakresu danego tematu, ale nie b´dzie umia∏
si´ pos∏u˝yç tà wiedzà w praktyce (np. formu∏ujàc w∏asne zdanie, opini´ i potrafiàc jà uzasadniç), to nie powinien uzyskaç oceny bardzo dobrej.
SK¸ADOWE OCENY

1. UMIEJ¢TNOÂCI

2. WIEDZA

Autorzy proponujà sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy przez ucznia poprzez ocen´ nast´pujàcych elementów jego wypowiedzi:
– uczeƒ wyjaÊnia najwa˝niejsze poj´cia i zagadnienia zawarte w tekÊcie
lub dotyczàce omawianej problematyki,
– jasno formu∏uje myÊl g∏ównà,
– w sposób wyczerpujàcy omawia tak˝e wàtki poboczne,
– odpowiada na wszystkie pytania,
– nie pope∏nia b∏´dów merytorycznych,
– mówi na temat w zakresie treÊci programowych lub wykracza poza nie.
Przedmiotem kontroli sà równie˝ çwiczenia wykonywane pisemnie
przez ucznia w domu. Nauczyciel powinien zwracaç szczególnà uwag´ na
ich realizacj´ – poprawnoÊç merytorycznà.
Umiej´tnoÊci ucznia, których powinien od niego wymagaç nauczyciel,
mo˝na pogrupowaç w sposób nast´pujàcy:
– umiej´tnoÊç publicznych wystàpieƒ (na forum klasy lub przed szerszym audytorium),
– umiej´tnoÊç pracy w grupie,
– aktywnoÊç na lekcji.
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Autorzy proponujà sprawdzenie umiej´tnoÊci publicznych wystàpieƒ
ucznia poprzez ocen´ jej nast´pujàcych elementów:
a) umiej´tnoÊç wyjaÊniania i kojarzenia faktów:
– uczeƒ logicznie kojarzy fakty i zagadnienia,
– potrafi wysnuç prawid∏owe wnioski, sformu∏owaç w poprawny sposób oceny,
– potrafi formu∏owaç w∏asne opinie na dany temat,
– potrafi uzasadniç i obroniç w∏asne zdanie;
b) styl wypowiedzi:
– uczeƒ pos∏uguje si´ pe∏nymi i zrozumia∏ymi zdaniami,
– jego s∏ownictwo jest bogate, nie obcià˝one slangiem i sloganami,
– nie pope∏nia b∏´dów j´zykowych i sk∏adniowych,
– s∏owa artyku∏uje odpowiednio g∏oÊno, wyraênie i w odpowiednim
tempie,
– wypowiada si´ w sposób p∏ynny,
– mówi z zaanga˝owaniem;
c) styl wystàpienia:
– uczeƒ nie nadu˝ywa gestykulacji,
– przyjmuje odpowiednià postaw´ cia∏a,
– mimika jego twarzy i jego gesty wspó∏grajà ze stopniem zaanga˝owania w wypowiedê.
Autorzy proponujà sprawdzenie umiej´tnoÊci pracy w grupie ucznia poprzez ocen´ jej nast´pujàcych elementów:
a) podzia∏ pracy:
– cz∏onkowie grupy sprawiedliwie dzielà si´ pracà,
– ka˝dy, chocia˝ w minimalnym stopniu, uczestniczy w realizacji zadania wykonywanego przez grup´;
b) podejmowanie decyzji:
– ka˝dy ma prawo g∏osu,
– g∏osy wszystkich cz∏onków grupy sà równoprawne i sà uwzgl´dniane w podejmowaniu decyzji koƒcowej,
– nawet ma∏omówni cz∏onkowie grupy sà zach´cani przez pozosta∏ych do wypowiedzi;
c) stopieƒ zgodnego wspó∏dzia∏ania w grupie:
– umiej´tnoÊç efektywnego rozwiàzywania konfliktów,
– cz∏onkowie grupy wys∏uchujà swoich argumentów,
– nawet w czasie sporów zachowujà podstawowe zasady kultury;
d) efekty pracy grupy:
– grupa skupiona jest na zadaniu, które ma wykonaç,
– wszyscy cz∏onkowie grupy sà zaanga˝owani w osiàgni´cie wspólnego celu,
– dbajà o dobrà jakoÊç rezultatu pracy grupy.
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Autorzy proponujà sprawdzenie stopnia aktywnoÊci ucznia w czasie lekcji poprzez ocen´ nast´pujàcych elementów:
a) cz´stotliwoÊci zg∏aszania si´ do odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie lub w wypadku wykonywania zadania;
b) stosunku ucznia do poruszanej tematyki:
– nie interesuje si´ tematem – jest wycofany,
– biernie uczestniczy w lekcji – jest tylko obserwatorem, czyli wie,
czego dotyczy temat, ale uaktywnia si´ tylko na wyraêne polecenie
nauczyciela,
– aktywnie uczestniczy – sam, nie b´dàc zach´cany przez nauczyciela, wykazuje inicjatyw´;
c) wykazywania si´ ponadprogramowà wiedzà, np. przynoszenie na lekcje
materia∏ów pomocniczych.
Nauczyciel na podstawie sprawdzenia poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci
ucznia (publicznych wystàpieƒ, pracy w grupie, aktywnoÊci na lekcji) po
cyklu zaj´ç mo˝e stawiaç oceny wed∏ug proponowanej poni˝ej skali:
Ocena niedostateczna (1)
Uczeƒ nie potrafi wyjaÊniç najwa˝niejszych poj´ç i zagadnieƒ omówionych tematów lekcyjnych. Nie interesuje si´ tematykà zaj´ç. Nie wspó∏pracuje z grupà.
Ocena dopuszczajàca (2)
Uczeƒ potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaÊniç niektóre z poj´ç i zagadnieƒ omówionych tematów lekcyjnych. Nie potrafi kojarzyç zagadnieƒ. Ma ma∏y zasób s∏ownictwa. Pope∏nia liczne b∏´dy j´zykowe
i sk∏adniowe. Nie unika wspó∏pracy z grupà, ale i nie wykazuje w tym
w∏asnej inicjatywy. Uaktywnia si´ tylko na wyraêne polecenie nauczyciela.
Ocena dostateczna (3)
Uczeƒ potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaÊniç najwa˝niejsze poj´cia
i zagadnienia omówionych tematów lekcyjnych. Potrafi kojarzyç niektóre zagadnienia. Nie pope∏nia zbyt cz´sto b∏´dów sk∏adniowych i j´zykowych. Aktywnie wspó∏pracuje z grupà. Czasami sam zg∏asza si´ do
odpowiedzi.
Ocena dobra (4)
Uczeƒ samodzielnie wyjaÊnia najwa˝niejsze poj´cia i zagadnienia omówionych tematów lekcyjnych. Potrafi kojarzyç fakty i zagadnienia, formu∏owaç w∏asne opinie i wnioski. Dba o styl wystàpienia. Aktywnie
wspó∏pracuje z grupà i zach´ca innych do aktywnoÊci. Cz´sto sam zg∏asza si´ do odpowiedzi.
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Ocena bardzo dobra (5)
Uczeƒ samodzielnie wyjaÊnia najwa˝niejsze poj´cia i zagadnienia, a tak˝e wàtki poboczne omówionych tematów lekcyjnych. Logicznie kojarzy
fakty. Formu∏uje w∏asne opinie i wnioski oraz potrafi racjonalnie uzasadniç w∏asne zdanie. Operuje bogatym i poprawnym j´zykiem, s∏owa
artyku∏uje w sposób p∏ynny i wyraêny. Dba o styl wystàpienia. Aktywnie
wspó∏pracuje z grupà, zach´ca innych do aktywnoÊci i dba o dobrà jakoÊç efektów pracy grupy. Wykazuje inicjatyw´, nie b´dàc zach´cany
przez nauczyciela. Bierze aktywny udzia∏ w ˝yciu klasy.
Ocena celujàca (6)
Uczeƒ wykazuje si´ wiedzà i umiej´tnoÊciami ucznia piàtkowego, ale
ponadto wykazuje si´ wiedzà wykraczajàcà poza materia∏ obowiàzkowy.
Osiàga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Bierze aktywny udzia∏ w ˝yciu szko∏y. Ogólnie wykazuje si´ aktywnà i prospo∏ecznà
postawà.
Powy˝sza skala ocen nie ma charakteru obligatoryjnego. Nauczyciel,
który dobrze zna swoich uczniów, orientuje si´ w ogólnym poziomie
mo˝liwoÊci intelektualnych i wykonawczych klasy, mo˝e stworzyç, w sposób bardziej adekwatny ni˝ autorzy, odpowiednià dla uczniów skal´
ocen.
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