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I. ZA£O¯ENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE
Poniższy program nauczania wiedzy o społeczeństwie opracowany został
w oparciu o podstawę programową (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik do numeru 210, poz. 2041 z dnia 11 grudnia 2003 r.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, załączniku nr 2. Podstawa programowa kształcenia
ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników,
uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających).
Może być realizowany w różnego typu szkołach ponadgimnazjalnych – w liceum ogólnokształcącym, w liceum profilowanym, w technikum. Uwzględnia zarówno zakres podstawowy, jak też rozszerzony. Stanowi kontynuację
przedmiotu wiedza o społeczeństwie realizowanego w gimnazjum, a zwłaszcza jednego z jego modułów, jakim jest wychowanie obywatelskie.
Warto przywołać też szerszą perspektywę czasową. Jak wiadomo, tematyka dotycząca bieżących zagadnień społecznych, prawnych i politycznych
– a więc na styku historii i współczesności – wchodziła w obręb przedmiotu,
któremu nadawano różne nazwy. Obowiązująca od kilkunastu lat nazwa wiedza o społeczeństwie może być uważana za niezbyt trafną. Wszak w naszym
przedmiocie nie sama wiedza jest najważniejsza, ale umiejętności i postawy,
które z niej wynikają. Takie też aspekty zostały szczególne wyraźnie zaakcentowane w poniższym programie. Poznanie i zrozumienie wiadomości ma
pomóc absolwentom szkoły ponadgimnazjalnej, aby kierowali się powszechnie uznanymi wartościami, wybierając pozytywne dla siebie grupy odniesienia; aby byli dobrymi partnerami w swoich rodzinach, sumiennymi pracownikami lub pracodawcami, aktywnymi mieszkańcami społeczności lokalnej,
a także odpowiedzialnymi obywatelami Polski i Europy, którzy jednak nie
zapominają, iż są tylko częścią wielkiej społeczności światowej.
Realizowana od kilku lat reforma systemu edukacji odwołuje się m.in.
do kształcenia holistycznego. Szkoła ma dać uczniom spójny obraz bliższej
i dalszej rzeczywistości – zarówno tej poznawanej dzięki bezpośrednim
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doświadczeniom, jak też dzięki różnorodnym źródłom informacji. Wiedza
o społeczeństwie w szczególny sposób powinna realizować ideę nauczania
holistycznego. Dotyczy różnych dziedzin ważnych dla współczesnego człowieka: są to zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz zagadnień prawnych i politycznych. Tak szeroki zakres materiału tematycznego wymaga odwołania się do wielu nauk społecznych – zwłaszcza socjologii, psychologii,
politologii, etyki. W odwołaniu do realiów szkolnych powinien uwzględniać
korelację z innymi przedmiotami nauczania. Należy też liczyć się, iż w wielu szkołach przedmiot nasz będzie realizowany w ostatnim roku nauczania,
co pozwala na odwołanie się do licznych zagadnień znanych już uczniom.
Korelacja odnosić się może do większości pozostałych przedmiotów, jednak
w szczególnie bliski sposób dotyczyć będzie historii. Tym bardziej, iż – jak
wskazuje dotychczasowa praktyka – bardzo często nauczyciele historii uczą
również wiedzy o społeczeństwie. W wielu przypadkach konieczna też będzie
korelacja z językiem polskim (np. dzięki odwołaniu się do literackiego obrazu
zagadnień społecznych, prawnych i politycznych), a także z geografią, wiedzą
o kulturze, przedsiębiorczością.
Wiedza o społeczeństwie stwarza szeroki zakres dla realizacji ścieżek edukacyjnych. Stanowią one wyodrębnioną – i wymagającą własnego udokumentowania – formę integracji międzyprzedmiotowej. Ich treści koncentrują
się wokół tematyki, która nie mieści się całkowicie w żadnym tradycyjnym
przedmiocie nauczania. Jednocześnie tematyka ta uznana została za szczególnie ważną pod względem poznawczym i wychowawczym, a także istotną
dla całościowego postrzegania przez uczniów obrazu świata.
Dla wielu nauczycieli cele edukacyjne oraz treści niektórych ścieżek nie są
niczym nowym, realizowali je wcześniej – zanim upowszechniły się pojęcia
typu holizm czy integracja lub korelacja międzyprzedmiotowa. W nauczaniu wiedzy o społeczeństwie mogą być uwzględnione praktycznie wszystkie
ścieżki edukacyjne przewidziane dla szkolnictwa ponadgimnazjalnego, chociaż w różnym zakresie.
Oczywiście, realizacja ścieżek edukacyjnych wymagać będzie nie tylko uwzględnienia ich treści, ale również celów edukacyjnych, zadań szkoły
i osiągnięć uczniów. Ponieważ jednak niniejszy opis założeń do programu ma
charakter ogólny i jedynie sygnalizuje problem, poniżej wskazane zostały tyko
wybrane hasła z treści podstawy programowej dla ścieżek edukacyjnych, które mogą najczęściej wystąpić w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie.
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Nazwa ścieżki
edukacyjnej

Treści nauczania ścieżek edukacyjnych, które warto
uwzględnić na lekcjach naszego przedmiotu

Edukacja
czytelnicza
i medialna

1. Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji(od książki do
przekazów internetowych; najnowsze techniki informacyjne i ich dostępność).
4. Globalizacja życia. Cywilizacja informacyjna i kultura mediów. Pojęcie czwartej władzy.
5. Media publiczne i prywatne – zadania i interesy. [...] Wpływ
mediów na różne aspekty życia człowieka.
6. Zagrożenia dla psychicznego i moralnego rozwoju człowieka płynące z mediów. Różne formy uzależnień medialnych.
10. Analiza porównawcza wybranej informacji zaczerpniętej
z różnych źródeł (z prasy, audycji telewizyjnych lub radiowych).

Edukacja
ekologiczna

3. Zagrożenia cywilizacyjne związane z energetyką konwencjonalną i jądrową.
7. Problemy polityki ekologicznej państwa.

Edukacja
europejska

5. Ewolucja prawa Unii Europejskiej. Kwestia konstytucji
Unii Europejskiej. Wzajemne relacje między prawem Unii
Europejskiej i prawem krajowym.
6. Ewolucja instytucji Unii Europejskiej. Procedury podejmowania decyzji.
10. Bezpieczeństwo europejskie w wymiarze międzynarodowym
i wewnętrznym. Bezpieczeństwo Polski w ramach Unii Europejskiej i w NATO.
11. Prawa i obowiązki obywatelskie, obywatelstwo europejskie,
obywatelski wymiar integracji europejskiej.
14. Miejsce Polski w organizacjach europejskich, w tym
w Radzie Europy.

Edukacja
filozoficzna

5. [...] Filozofia a nauka, religia, sztuka, światopogląd,
ideologia.

Edukacja
prozdrowotna

1. [...] Zdrowie jako wartość dla człowieka i społeczeństwa

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe
w regionie

4. Perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy
krajowej i międzynarodowej.
5. Promocja regionu w kraju i za granicą.
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Kolejne części programu obejmują:
• cele edukacyjne,
• materiał nauczania,
• procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych,
• opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny, a także wymagania uwzględniające standardy egzaminacyjne.
Materiał nauczania ujęty został w czterech działach, które określa podstawa programowa. Są to:
• społeczeństwo,
• polityka,
• prawo,
• Polska, Europa, świat.
Poza tym podziałem znajduje się pierwszy z proponowanych tematów
– Źródła informacji do przedmiotu. Ma on charakter wprowadzający, a jednocześnie instruktażowy dla uczniów. Stanowi szczególny przejaw realizacji
ścieżki czytelniczej i medialnej.
Program zawiera propozycję podziału materiału nauczania na konkretne
tematy. W najprostszym układzie jeden temat programowy odpowiadałby jednemu tematowi lekcyjnemu. Nauczyciel, który zdecyduje się na wybór naszego programu, może propozycję tę realizować bez zmian (opracowując tylko
plan dydaktyczny). Może też ją w różnym stopniu modyfikować.
Realizacja wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym obejmuje
dwie godziny w cyklu nauczania. Jeśli jednak przedmiot nasz wystąpi tylko
w klasie programowo najstarszej, należy przewidzieć, że liczba lekcji będzie
mniejsza, niż wynikałoby to z ogólnych obliczeń; rozpoczną się bowiem egzaminy maturalne. Ponadto przedmiot nasz wymaga szczególnego komfortu czasowego i elastyczności, gdyż dokonujące się wydarzenia w kraju i na
świecie (np. wybory, referendum, rozstrzygnięcie głośnego procesu sądowego, zaostrzenie się konfliktów międzynarodowych) wymagać będą w miarę
aktualnego uwzględnienia podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie.
Układ materiału programowego nie przewiduje lekcji powtórzeniowych
i sprawdzających. Ich forma i częstotliwość zależeć będzie od specyfiki dydaktyczno-wychowawczej w danej szkole. Każdy nauczyciel może w tym zakresie rozwinąć własną inicjatywę.
Proponowany kształt programu w sposób naturalny łączy zakres podstawowy z zakresem rozszerzonym. Separacja obu zakresów niekiedy ma charakter wyłącznie formalny. Cele edukacyjne, treści nauczania, oczekiwane
osiągnięcia uczniów oraz wymagania dla poszczególnych poziomów w zakresie podstawowym, po uzupełnieniu i uszczegółowieniu – wskazanym w dalszych częściach programu – odnoszą się również do zakresu rozszerzonego.
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II. CELE EDUKACYJNE
1. Cele ogólne dla zakresu podstawowego
• strukturalne i syntetyczne ujęcie zdobytej wiedzy,
• nabycie umiejętności niezbędnych do stosowania zdobytej wiedzy
w praktyce,
• rozwijanie krytycznego myślenia przez samodzielne formułowanie
i uzasadnianie wniosków,
• doskonalenie umiejętności oceny wydarzeń i zjawisk społecznych,
politycznych, prawnych,
• uczestnictwo w dialogu, prezentowanie i obrona swego stanowiska,
• przygotowanie do uczestniczenia w procedurach demokratycznych,
• rozwijanie własnego systemu powszechnie akceptowanych wartości,
pozwalających na aktywny udział w życiu społecznym i obywatelskim,
• rozwijanie cnót obywatelskich i społecznych,
• kształtowanie odpowiedzialnej i twórczej postawy niezbędnej do kierowania swoim życiem,
• rozumienie i nabywanie umiejętności stosowania przepisów prawa,
• zrozumienie złożoności oraz jedności świata, w którym każdy powinien określić swoje miejsce,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje społeczeństwo i państwo,
• pogłębianie swojej tożsamości kulturowej i narodowej,
• kształtowanie tożsamości europejskiej,
• uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą edukację
i rozwój indywidualnych zainteresowań,
• konstruktywne współdziałanie w zespole,
• opanowanie umiejętności kształcenia się przez całe życie.
2. Cele ogólne dla zakresu rozszerzonego
Cele przewidziane dla zakresu podstawowego, a ponadto:
• nabycie wiedzy i umiejętności użytecznych w dalszej edukacji w zakresie nauk społecznych, politycznych, prawnych,
• pogłębienie historycznych, socjologicznych i filozoficznych kontekstów zagadnień z życia społecznego, prawa i polityki.
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3. Cele szczegó³owe
3.1. Wiedza i jej rozumienie dla zakresu podstawowego
• znajomość i rozumienie podstawowych praw rządzących społeczeństwem,
• wyjaśnianie terminów i pojęć dotyczących społeczeństwa, polityki
i prawa,
• znajomość i rozumienie zależności między jednostką, społeczeństwem i władzą,
• znajomość i rozumienie mechanizmów politycznych w różnych systemach ustrojowych,
• znajomość i rozumienie podstaw, wartości i funkcjonowania współczesnej demokracji,
• znajomość i rozumienie konstytucyjnych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
• znajomość i rozumienie podstaw i funkcjonowania prawa we współczesnym społeczeństwie,
• znajomość i rozumienie zakresu i sposobu ochrony praw człowieka,
• znajomość i rozumienie pojęć i terminów związanych z integracją
europejską,
• znajomość i rozumienie zasad uczestnictwa Polski w systemie Unii
Europejskiej,
• znajomość i rozumienie przyczyn i przejawów konfliktów międzynarodowych,
• znajomość i rozumienie wyzwań współczesnego świata,
• rozumienie roli mediów we współczesnym świecie.
3.2. Wiedza i jej rozumienie dla zakresu rozszerzonego
Cele przewidziane dla zakresu podstawowego, a ponadto:
• pogłębienie zdobytej wcześniej wiedzy,
• znajomość i rozumienie naukowego badania zjawisk społecznych,
politycznych, prawnych,
• znajomość i rozumienie problemów tożsamości narodowej,
• znajomość i rozumienie opinii publicznej we współczesnym życiu
społecznym i politycznym,
• znajomość i rozumienie modeli ustrojowych we współczesnym świecie,
• znajomość i rozumienie współczesnych systemów partyjnych,
• znajomość i rozumienie zasad tworzenia i egzekwowania prawa,
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• znajomość i rozumienie zagadnień zawartych w polskich kodeksach
prawnych,
• znajomość i rozumienie polskiej racji stanu,
• znajomość i rozumienie przejawów nierówności społecznych i ekonomicznych we współczesnym świecie.
3.3. Umiejêtnoœci dla zakresu podstawowego
• korzystanie z różnych źródeł informacji o życiu społecznym, prawie
i polityce,
• selekcjonowanie i porządkowanie informacji,
• odróżnianie opisu faktów od opinii i ocen,
• lokalizowanie w czasie i w przestrzeni ważnych postaci oraz wydarzeń i zjawisk,
• wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi
elementami zjawisk społecznych, prawnych, politycznych,
• ocenianie wybranych problemów społecznych, prawnych, politycznych,
• wskazywanie propozycji rozwiązań wybranych problemów społecznych, prawnych, politycznych,
• wyszukiwanie i czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych dotyczących określonych zagadnień,
• logiczne argumentowanie swoich wypowiedzi,
• formułowanie tekstów charakterystycznych dla współczesnego życia
politycznego i społecznego (m.in. petycji, skargi, listu do redakcji,
przemówienia, głosu w dyskusji, wystąpienia wyborczego),
• wypełnianie druków urzędowych i pism uwzględniających różne relacje między obywatelem a władzą.
3.4. Umiejêtnoœci dla zakresu rozszerzonego
Cele przewidziane dla zakresu podstawowego, a ponadto:
• korzystanie z opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących życia społecznego, polityki, prawa,
• dokonywanie krytycznej analizy różnych źródeł informacji,
• organizowanie debaty publicznej i analizowanie stanowiska różnych
stron uczestniczących w debacie,
• wskazywanie propozycji, które umożliwiają planowanie działań pozwalających rozwiązywać wybrane problemy społeczne, prawne, polityczne,
• ocenianie – z punktu widzenia kultury i etyki życia publicznegowspółczesnych zagadnień społecznych, prawnych, politycznych,
• określanie ram terytorialnych i czasowych wybranych zjawisk i procesów.
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3.5. Postawy dla zakresu podstawowego i rozszerzonego
• rozwijanie zainteresowań problemami społecznymi, prawnymi, politycznymi,
• poszanowanie wartości humanistycznych, obywatelskich, patriotycznych, rodzinnych,
• zachowanie tożsamości narodowej i kulturowej wobec zjawisk globalizacji i unifikacji,
• zrozumienie i tolerancja wobec innych kultur, obyczajów, przekonań,
• gotowość aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
• poszanowanie obowiązujących praw,
• gotowość do korzystania z przysługujących praw oraz do wypełniania
obywatelskich obowiązków,
• gotowość przeciwdziałania negatywnym przejawom w życiu społecznym – w tym ksenofobii i rasizmowi,
• zachowanie rozwagi wobec mitów i stereotypów społecznych,
• rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyszłość różnych
grup odniesienia.

III. MATERIA£ NAUCZANIA
1. ZAKRES PODSTAWOWY
1. Źródła informacji do przedmiotu:
• zakres tematyczny przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
• informacyjne źródła samokształcenia,
• instytucje udostępniające źródła informacji,
• techniki i metody pozyskiwania informacji,
• sposoby przetwarzania i prezentowania informacji.
SPOŁECZEŃSTWO
2. Człowiek jako jednostka oraz jako istota społeczna:
• psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne ujęcie człowieka,
• potrzeby i postawy ludzkie,
• osobowość,
• więź społeczna, konformizm, nonkonformizm,
• socjalizacja, role społeczne.
3. Zbiorowości i grupy społeczne:
• zbiorowość i społeczność,
• grupy społeczne, typologia grup,
• grupa odniesienia,
• zbiorowości określone przez podobieństwo zachowań (tłum, zbiegowisko, publiczność),
• cechy społeczeństwa.
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4. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna:
• funkcje rodziny,
• społeczne oczekiwania wobec rodziny,
• formy rodziny i małżeństwa,
• przemiany rodziny,
• sytuacja współczesnej rodziny.
5. Komunikowanie się w społeczeństwie:
• modele komunikacji społecznej,
• komunikacja werbalna i niewerbalna,
• komunikacja w małych grupach,
• asertywność,
• media a więzi społeczne.
6. Prawidłowości życia społecznego:
• kontrola społeczna,
• zgodność i konflikty norm,
• ład społeczny,
• instytucje społeczne (formalne, funkcjonalne, personalne).
7. Struktury i konflikty w życiu społecznym:
• mikrostruktury i makrostruktury,
• elementy struktury społecznej,
• stratyfikacja społeczna,
• konflikty konstruktywne i destruktywne,
• przezwyciężanie konfliktów.
8. Współczesne społeczeństwo polskie:
• przesłanki transformacji,
• problemy demograficzne,
• społeczne następstwa transformacji politycznej i gospodarczej,
• przemiany struktury społecznej,
• postawy społeczne.
9. Zagrożenia dla współczesnych społeczeństw:
• uzależnienia,
• sekty,
• handel ludźmi,
• prostytucja nieletnich.
10. Kultura w życiu społecznym:
• pojęcie kultury i więzi kulturowej,
• kultura ludowa, masowa, elitarna,
• człowiek kulturalny,
• dziedzictwo kulturowe.
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11. Subkultury młodzieżowe:
• subkultura, kontrkultura, kontestacja,
• ruchy kontestacyjne we współczesnym świecie,
• charakterystyka wybranych subkultur (od bitników do hiphopowców),
• skutki przynależności młodzieży do subkultur.
12. Naród jako społeczność i wspólnota:
• cechy narodu,
• patriotyzm, nacjonalizm, megalomania narodowa, szowinizm,
• stereotypy dotyczące narodów,
• mniejszość etniczna, narodowa.
13. Etyka życia społecznego:
• wartości uniwersalne,
• wartości społeczne,
• postawa pro publico bono,
• dialog społeczny.
14. Postawy obywatelskie:
• aktywność,
• wrażliwość społeczna,
• prawdomówność,
• profesjonalizm,
• otwartość umysłu,
• dyscyplina wewnętrzna,
• odwaga cywilna,
• solidarność,
• krytycyzm,
• odpowiedzialność,
• tolerancja,
• uczciwość.
15. Społeczeństwo obywatelskie i jego cechy:
• samoorganizujące się społeczeństwo,
• cechy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego,
• grupa nacisku,
• lobbing.
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POLITYKA
16. Polityka i państwo:
• pojęcie polityki,
• geneza państwa,
• atrybuty państwa,
• obywatelstwo i sposoby jego uzyskiwania,
• formy współczesnych państw,
• legitymizacja władzy,
• elity władzy.
17. Geneza i podstawy demokracji:
• antyczne korzenie demokracji,
• chrześcijańskie korzenie demokracji,
• demokracja pośrednia i bezpośrednia,
• podział władzy,
• systemy wyborcze,
• praworządność i pluralizm.
18. Wartości i funkcjonowanie demokracji:
• płaszczyzny demokracji,
• wolność i równość; wolność pozytywna i negatywna,
• mniejszość i większość,
• konsensus i kompromis,
• jawność,
• konflikty wartości w życiu publicznym.
19. Kierunki myśli politycznej:
• ideologia, doktryna, program polityczny,
• prawica, lewica, centrum,
• współczesne doktryny będące konkretyzacją konserwatyzmu, liberalizmu, socjaldemokracji, chrześcijańskiej demokracji, komunizmu,
20. Władza a obywatel w różnych systemach ustrojowych:
• geograficzne granice totalitaryzmu i autorytaryzmu,
• władza a obywatel w systemie totalitarnym,
• władza a obywatel w systemie autorytarnym,
• zmiany systemów ustrojowych.
21. Public relations w demokracji:
• budowanie wizerunku różnych podmiotów,
• Public relations a reklama,
• redagowanie tekstów promocyjnych,
• odpowiedzialność za public relations.
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22. Obywatel w życiu publicznym:
• prawa obywateli,
• obowiązki obywateli,
• obowiązki i wzory osób pełniących funkcje publiczne,
• obowiązki a cnoty obywatelskie: odpowiedzialność wobec siebie, wobec środowiska społecznego i przyrodniczego, sprawiedliwość, uczciwość, lojalność,
• cnoty obywatelskie a kultura polityczna,
• dobro wspólne i służba publiczna,
• typy kultury politycznej.
23. Formy aktywności obywateli w życiu publicznym:
• referendum,
• inicjatywa ludowa,
• weto ludowe,
• wybory,
• zgromadzenia,
• demonstracje,
• partie polityczne,
• związki zawodowe a organizacje pracodawców,
• organizacje pozarządowe.
24. Rzeczpospolita Polska demokratycznym państwem prawa:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
• zasady ustrojowe: suwerenność narodu, demokratyczne państwo prawa,
społeczna gospodarka rynkowa, niepodległość i suwerenność państwa
polskiego, podział władzy, pluralizm polityczny, samorządność,
• organizacja władz Rzeczypospolitej Polskiej,
• prawa i obowiązki obywateli w Rzeczypospolitej Polskiej,
25. Władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej:
• Sejm i Senat – ich funkcje,
• ordynacja wyborcza,
• organizacja Sejmu i Senatu,
• układ sił politycznych w Sejmie i Senacie.
26. Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej:
• wybory na prezydenta,
• uprawnienia prezydenta w zakresie prawodawstwa i władzy wykonawczej,
• Rada Ministrów: pozycja ustrojowa, skład, kompetencje, jej powołanie i odwołanie,
• administracja publiczna (służba publiczna).
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27. Władza sądownicza i organy kontroli państwowej i ochrony prawa
w Rzeczypospolitej Polskiej:
• zasady wymiaru sprawiedliwości,
• władza sądownicza: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu,
• organy kontroli państwowej i ochrony prawa: prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka.
28. Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej:
• zasada samorządności,
• podział terytorialny,
• organy samorządu i sposób ich powołania,
• zadania samorządu własne i zlecone,
• nadzór nad organami samorządu: Rada Ministrów i wojewoda,
• aktywność obywateli w samorządzie terytorialnym.
29. Środki masowego przekazu w Polsce:
• funkcje mediów,
• język mediów,
• prasa, radio i telewizja,
• Internet,
• odpowiedzialność mediów,
• oddziaływanie mediów na społeczeństwo,
• media w Polsce jako czwarta władza.
PRAWO
30. Prawo – jego funkcje i zadania:
• pojęcie prawa, normy prawnej, przepisu prawnego, stosunku prawnego,
• funkcje prawa: organizacyjna, rozdziału dóbr i usług, wychowawcza, represyjna, kulturotwórcza,
• zadania prawa,
• normy prawne regulujące formy udziału w życiu publicznym,
• normy prawne przeciwdziałające korupcji.
31. Rodzaje prawa i kodeksy etyczne:
• prawo: naturalne i stanowione,
• prawo: cywilne, karne, administracyjne, międzynarodowe publiczne, międzynarodowe prywatne, europejskie, krajowe, kościelne
(kanoniczne),
• kodeksy etyczne różnych grup zawodowych.
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32. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej:
• tworzenie norm prawnych, droga ustawodawcza,
• system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej: konstytucja,
ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia,
prawo miejscowe,
• ogłaszanie aktów prawnych.
33. Prawa i wolności jednostki:
• katalog podstawowych praw i wolności,
• prawa człowieka: prawo do życia, wolności słowa, sumienia, zrzeszania się, prawo do prywatności, własności,
• gwarancje proceduralne praw i wolności na wybranych przykładach,
• organizacje broniące praw człowieka,
• status uchodźcy,
• europejski system ochrony praw człowieka: Rada Europy, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
Europejska Karta Socjalna, Europejski Trybunał Praw Człowieka
w Strasburgu.
34. Ochrona praw człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej:
• ochrona przez instytucje państwowe: sądy powszechne, sądy administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny,
• ochrona przez instytucje międzynarodowe,
• ochrona przez organizacje pozarządowe,
• pisanie skargi.
POLSKA – EUROPA – ŚWIAT
35. Proces integracji europejskiej:
• geneza integracji,
• struktura Unii Europejskiej,
• mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej,
• prawo wspólnotowe,
• problemy jednoczącej się Europy.
36. Polska droga do Unii Europejskiej:
• od współpracy do stowarzyszenia i członkostwa,
• postawy Polaków wobec członkostwa w Unii Europejskiej,
• miejsce Polski w Unii Europejskiej.
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37. Prawa obywatelskie w Unii Europejskiej:
• obywatelstwo europejskie,
• prawo swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium
państw członkowskich,
• prawa wyborcze do organów lokalnych państw członkowskich
oraz do Parlamentu Europejskiego,
• prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej,
• prawo petycji do Parlamentu Europejskiego,
• prawo odwoływania się do Mediatora (europejskiego rzecznika
praw obywatelskich).
38. Młodzież w jednoczącej się Europie:
• uczestnictwo w życiu publicznym,
• Europejska Karta w Sprawie Zapewnienia Udziału Młodzieży
w Życiu Gmin i Regionów,
• Biała Księga Komisji Europejskiej,
• Strategia Lizbońska,
• wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,
• wolontariat,
• wyzwania i nowe aspiracje.
39. Ład międzynarodowy i jego zagrożenia:
• upadek systemu dwubiegunowego,
• wzrost znaczenia USA,
• przejawy konfliktów między państwami i narodami,
• terroryzm,
• rola polityczna i militarna NATO,
• nowe linie podziałów politycznych na świecie.
40. Problemy cywilizacyjne i społeczne współczesnego świata:
• sytuacja demograficzna,
• osiągnięcia naukowe i techniczne, rewolucja informatyczna,
• zagrożenia cywilizacyjne, degradacja środowiska naturalnego,
• tendencje w zakresie więzi i struktur społecznych,
• globalizacja; antyglobalizm; alterglobalizm.
41. Działania na rzecz pokoju i przyszłości świata:
• ONZ i jej organizacje wyspecjalizowane,
• organizacje regionalne,
• ruchy pacyfistyczne i ekologiczne,
• rola autorytetów międzynarodowych.
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2. ZAKRES ROZSZERZONY
Materiał dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1.

2.

3.

4.

5.

SPOŁECZEŃSTWO
Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństw:
• różne kryteria i koncepcje wyodrębniania struktur społecznych,
• od społeczeństwa myśliwsko-zbierackiego do społeczeństwa sieciowego,
• charakter więzi w społeczeństwie masowym (bunt mas, samotny tłum),
• społeczeństwo otwarte i zamknięte,
• kształtowanie się społeczeństwa wirtualnego.
Przemiany społeczeństwa polskiego:
• przemiany struktury społecznej od połowy XX wieku,
• migracje od połowy XX wieku,
• rola inteligencji,
• rola klasy średniej,
• społeczeństwo polskie na tle innych społeczeństw europejskich.
Naród i tożsamość narodowa:
• różne koncepcje narodu,
• rozwój idei nacjonalizmu,
• ojczyzna prywatna i ojczyzna ideologiczna,
• typologie mniejszości narodowych, etnicznych, rasowych,
• mniejszości narodowe w Polsce,
• spór o polską tożsamość narodową.
Społeczność lokalna:
• regionalne i lokalne ramy życia społecznego,
• modele zbiorowości lokalnej,
• aktywizacja społeczności lokalnej,
• społeczność lokalna jako mezostruktura,
Droga do społeczeństwa obywatelskiego:
• społeczeństwo obywatelskie w perspektywie historycznej,
• idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej,
• mechanizmy budowania społeczeństwa obywatelskiego.

POLITYKA
6. Kierunki myśli i działań politycznych:
• geneza i etapy rozwoju liberalizmu, konserwatyzmu, socjaldemokracji, chrześcijańskiej demokracji, anarchizmu,
• systemy partyjne we współczesnym świecie,
• feminizm, populizm, ruchy skrajnej lewicy i prawicy.
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7. Modele ustrojowe państw demokratycznych:
• rozwój idei demokracji,
• wielość rozwiązań ustrojowych jako cecha demokracji,
• system parlamentarny (parlamentarno-gabinetowy, gabinetowoparlamentarny, kanclerski),
• system prezydencki i mieszany,
• system parlamentarno-komitetowy,
• funkcjonowanie systemów wyborczych.
8. Partie polityczne w Rzeczypospolitej Polskiej:
• układ sił politycznych w 1989 roku,
• główne linie podziału: partie postkomunistyczne i postsolidarnościowe,
• dekompozycja obozu solidarnościowego,
• kształtowanie się nowej sceny politycznej.
9. Aktywność polityczna obywateli w społeczeństwie demokratycznym:
• przejawy aktywności politycznej społeczeństwa polskiego na przełomie XX i XXI wieku,
• czynniki kształtujące aktywność polityczną,
• aktywność polityczna a etyka,
• kultura polityczna współczesnego społeczeństwa polskiego.
10. Zagrożenia dla współczesnej demokracji:
• kierunki zagrożeń,
• nieskuteczność aparatu władzy,
• biurokracja i korupcja,
• alienacja władzy,
• uleganie demagogii i populizmowi,
• granice wolności,
• ucieczka od wolności i homo sovieticus – pojęcia nie tylko historyczne.
11. Opinia publiczna:
• ewolucja rozumienia opinii publicznej,
• badanie opinii publicznej,
• referendum i konsultacje jako formy bezpośredniego zasięgania
opinii społeczeństwa,
• opinia publiczna a władza, przejawy erystyki i retoryki politycznej,
• rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej,
• zagrożenia dla kształtowania się opinii publicznej.
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PRAWO
12. Stosowanie prawa we współczesnym państwie:
• realizacja, przestrzeganie i stosowanie prawa,
• obowiązywanie prawa w czasie,
• obowiązywanie prawa w przestrzeni,
• obowiązywanie prawa wobec osób,
• ustalanie faktów, domniemanie prawne.
13. Wybrane zagadnienia z kodeksów prawa polskiego:
• kodeks jako szczególna ustawa,
• kodeks cywilny, rodzinny, opiekuńczy, postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, spółek handlowych, morski,
pracy, kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy,
wykroczeń,
• prawne formy walki z korupcją.
14. Obywatel w sądzie:
• akty prawne w służbie obywatela i społeczeństwa,
• specyfika procesu karnego i cywilnego,
• język aktów prawnych i jego odrębność,
• sztuka skutecznego wyszukiwania odpowiednich przepisów,
• sztuka umiejętnego udowadniania swoich racji przed sądem,
• postępowanie odwoławcze,
• kultura prawna.
15. Mechanizmy ochrony praw człowieka:
• antyczne, chrześcijańskie, brytyjskie, francuskie i polskie korzenie
praw człowieka,
• międzynarodowy system ochrony praw człowieka: Organizacja
Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka,
• europejski system ochrony praw człowieka – Rada Europy, Europejska Konwencja Praw Człowieka,
• pozarządowe organizacje ochrony prawa człowieka: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Amnesty International, Helsińska Fundacja Ochrony Praw Człowieka, Polska Akcja Humanitarna, Europejska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowe
Centrum Prawnej Ochrony Praw Człowieka.
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16. Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie demokratycznym:
• zasady zakładania i prowadzenia stowarzyszeń,
• zróżnicowanie organizacji pozarządowych w zależności od celów
działania,
• organizacje pozarządowe w Rzeczypospolitej Polskiej,
• proeuropejskie organizacje pozarządowe.
POLSKA – EUROPA – ŚWIAT
17. Wyzwania i problemy dla jednoczącej się Europy:
• współpraca regionalna – otwarta przestrzeń europejska,
• budowanie społeczeństwa wiedzy,
• zagrożenia dla jednoczącej się Europy.
18. Europa wartości:
• dziedzictwo kulturowe Europy,
• wielokulturowość i różnorodność w jednej Europie,
• tożsamość – narodowa czy europejska?
19. Polska w świecie współczesnym:
• geopolityczne położenie Polski,
• stosunki z państwami sąsiednimi,
• uczestnictwo w NATO,
• Polska wobec USA,
• aktywność w ONZ,
• Polacy poza Polską,
• Polacy w oczach innych narodów,
• polska racja stanu.
20. Świat między zróżnicowaniem i globalizacją:
• nierówności ekonomiczne; błędne koło ubóstwa,
• nierówności społeczne,
• międzynarodowa przestępczość,
• przemieszczenia ludności, problem uchodźców,
• kontrowersje wokół globalizmu.
21. Dokąd zmierza świat?
• refleksje nad sensem dziejów,
• wizja porządku politycznego,
• przyszłość narodów,
• przyszłość człowieka.
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IV. PROCEDURY OSI¥GANIA
CELÓW EDUKACYJNYCH
Interdyscyplinarny charakter przedmiotu wymaga stosowania różnorodnych metod kształcenia w procesie nauczania – uczenia się. Zastosowanie ich bowiem w procesie edukacyjnym przygotowuje młodego obywatela do życia w społeczeństwie demokratycznym, aktywnego uczestnictwa
we wszystkich jego dziedzinach. Specyfika przedmiotu, jakim jest wiedza o społeczeństwie, wymaga od nauczyciela stosowania takich metod
nauczania, które będą aktywizować uczniów w procesie dydaktycznym
i wyzwalać kreatywność. Konieczne jest kształcenie umiejętności w celu
wykorzystania zdobytej wiedzy w przygotowaniu do podejmowania wyzwań współczesnego świata. Proponowane metody kształcenia w procesie
nauczania – uczenia się wiedzy o społeczeństwie służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Dobór metod kształcenia warunkują czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Uwarunkowania zewnętrzne to cele edukacyjne,
zadania szkoły i osiągnięcia ucznia określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego. Istotne znaczenie przy doborze metod kształcenia
mają uwarunkowania środowiskowe, zadania wynikające z misji edukacyjnej szkoły, możliwości uczniów, ich zainteresowań i aspiracji w dalszej
karierze zawodowej oraz preferencje nauczyciela. Aktywizacji uczniów
do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do praktycznego wykorzystania w życiu obywatelskim, zdolności rozumienia otaczającego
świata, przygotowaniu do życia w społeczeństwie człowieka umiejącego
żyć z innymi i dla innych służy właściwy wybór przez nauczyciela kilku
zastosowanych na lekcji metod wzajemnie się uzupełniających i dopełniających proces edukacyjny. Poniżej proponujemy wybór metod kształcenia do stosowania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, który uważamy
za godny polecenia. Propozycje nie stanowią gotowego wzorca, a jedynie mają na celu inspirowanie do poszukiwania metod, które umożliwiają osiągnięcie założonych celów, realizację treści kształcenia i ułatwiają
ocenę stopnia opanowania wiedzy i umiejętności. Przy każdej z opisanych
metod zamieszczamy propozycję zagadnień, które mogą być realizowane
za pomocą określonych metod. Wymaga to jednak własnych przemyśleń
i poszukiwań, uwzględniających potrzeby uczniów, ich zainteresowania
i możliwości intelektualne.
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Praca z podręcznikiem
Praca z podręcznikiem to jedna z najbardziej tradycyjnych metod
kształcenia. Nie należy jednak przeceniać jej roli, ale pragniemy podkreślić, że to nauczyciel określa miejsce i sposób wykorzystania podręcznika w procesie dydaktycznym. Na pierwszej lekcji zapoznajemy ucznia ze
strukturą podręcznika. Metoda ta przygotowuje ucznia do samodzielnej
pracy z teksem podstawowym, z tekstami pomocniczymi, wskazuje na
obudowę dydaktyczną podręcznika, na blok ćwiczeniowy, który pozwoli
uczniowi na samoocenę wiadomości i umiejętności, jak też może stanowić
inspirację do poszukiwania informacji poza podręcznikiem.
Rozmowa nauczająca
Rozmowa nauczająca zwana pogadanką problemowo-heurystyczną
jest ważną metodą pracy w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, stanowi
bowiem istotny element osiągania celów edukacyjnych. Oparta na dialogach sokratejskich polega na umiejętnym stawianiu pytań stwarzających
sytuacje problemowe pobudzające myślenie analityczno-syntetyczne.
Nawiązywanie do źródeł wcześniej zleconych przez nauczyciela pozwala
na formułowanie zadań problemowych dostosowanych do poziomu edukacyjnego uczniów. Jest to metoda pracy wskazana przy rozwiązywaniu
wielu zagadnień dotyczących tożsamości narodowej, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i szeroko rozumianego dyskursu o wartościach
w życiu człowieka i obywatela.
Praca z materiałem źródłowym
Praca z materiałem źródłowym jest istotną metodą w przygotowaniu
młodego obywatela do indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej.
Kształtowanie umiejętności oceny wydarzeń i zjawisk społecznych, prawnych oraz politycznych wymaga pracy z różnego typu źródłami. Mamy na
uwadze nie tylko źródła pisane normatywne i opisowe, ale też ilustracje,
fotografie, plakaty, karykaturę, źródła statystyczne. Godne polecenia jest
łączenie danych z różnych typów źródeł, formułowanie i sprawdzanie prostych hipotez, porównywanie przekazów źródłowych, np. ocena jakiegoś
wydarzenia przez różne media.
Praca z materiałem źródłowym z wiedzy o społeczeństwie jest bardzo
ważna dla oceny źródeł niewiarygodnych, np. ulotki do poznania instrumentów walki politycznej, propagandy, poznania poglądów i systemów
wartości ludzi.
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Należy pamiętać, że pracę ze źródłem nauczyciel ukierunkowuje pytaniami, a w podsumowaniu uczniowie formułują wnioski. Różnorodność
teksów źródłowych pozwoli uczniowi zrozumieć różnorodność i złożoność współczesnego świata.
Wykład
Wykład to tradycyjna metoda podająca, polegająca na słownym,
wszechstronnym przekazaniu przez nauczyciela nowych treści kształcenia, o znacznym stopniu trudności. Do takich zagadnień możemy zaliczyć
wszystkie tematy związane z pojęciami i terminami prawnymi.
Zasadniczą sprawą jest określenie na wstępie celów wykładu, postawienie tezy, którą nauczyciel udowodni podczas wykładu, sformułowanie
w punktach zagadnień omawianych przez nauczyciela podczas wykładu.
Aby wykład aktywizował myślenie uczniów, można zadawać pytania,
przytaczać różne punkty widzenia omawianych zagadnień i stosować prezentacje multimedialne. Na zakończenie nauczyciel formułuje wniosek.
W podsumowaniu zajęć nauczyciel może ocenić stopień przyswojenia nowych treści, stosując inne metody, np. mapę mentalną.
Mapa mentalna
Mapa mentalna zwana mapą mózgu oznacza graficzne opracowanie rozumienia pojęć, terminów, skojarzeń, składających się na rozumienie danego problemu, zjawiska, wydarzenia. Pojęciem wprowadzonym na lekcji
jest np. państwo prawa – uczniowie zapisują cechy państwa prawa, a każda
z cech może być dalej określana i wyjaśniana zapisem wizualnym. W ten
sposób możemy utrwalać, powtarzać i oceniać stopień zrozumienia przez
uczniów treści kształcenia, które układają się w logiczny ciąg wydarzeń
i zachodzące pomiędzy nimi związki.
Burza mózgów
Burza mózgów to metoda pracy polegająca na znalezieniu w krótkim
czasie jak największej liczby pomysłów na rozwiązanie określonego problemu, który ma charakter otwarty i wymaga wielu rozwiązań. Po zapisaniu pomysłów na planszy zespół współpracujący nad rozwiązaniem problemu dokonuje analizy i wartościowania, a następnie wybiera pomysły
najlepsze do rozwiązania zadania. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie
proponujemy sformułowanie problemu dotyczącego rozwiązania konfliktu np. irackiego. Metoda ta, mająca szerokie zastosowanie w zarządzaniu,
aktywizuje i rozwija twórcze myślenie.
26

Analiza SWOT
Analiza SWOT (ang. strenghts – mocne strony, weaknesses – słabe
strony, opportunities – szanse, możliwości, threats – zagrożenia) zwana
też metodą zespołowej analizy i oceny. Polega na ocenie przez uczniów
problemu lub wydarzenia i podjęcia decyzji w zakresie określenia mocnych stron jakiegoś wydarzenia i wynikających z nich szans, ale również w zakresie dostrzegania słabych stron i związanych z tym zagrożeń.,
np. uczniowie określają tą metodą problem z zakresu samorządności lokalnej – czy w miejscowości posiadającej zabytki powinny funkcjonować
do późnych godzin nocnych ogródki i restauracje. Na zakończenie ustalamy wspólne stanowisko, choć niejednokrotnie trudno wypracować jednoznaczne rozwiązanie.
Drzewko decyzyjne
Drzewko decyzyjne to graficzny zapis według schematu Rogera LaRausa i Richarda C. Remy’ego sytuacji wymagającej podjęcia decyzji.
W pniu drzewka wpisujemy problem, który należy rozwiązać. W koronie
drzewa określamy cele i wartości, którymi kieruje się osoba podejmująca
decyzję. Następny poziom to decyzje, które stanowią „gałęzie”, czyli możliwe rozwiązania problemu. Zawsze określamy pozytywne i negatywne
skutki wymienianych rozwiązań, tzw. „gałęzi”. Zdefiniowanie problemu
to np. czy w Rzeczypospolitej Polskiej powinna być zmieniona ordynacja wyborcza? Cele i wartości jakie uznajemy, podejmując te decyzje, to
przeciwdziałanie alienacji władzy, aktywizowanie obywateli. Metoda ta
jest szczególnie przydatna w nauczaniu – uczeniu się wiedzy o społeczeństwie, ponieważ uczy dokonywania wyborów, spośród wielu alternatywnych możliwych rozwiązań problemu, a skutki powinny być zgodne z powszechnie akceptowanymi wartościami.
Debata „za” i „przeciw”
Debata „za” i „przeciw” to metoda prowadząca do podjęcia decyzji,
uczy dokonywania wyborów przez spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia, np. czy będziesz wolontariuszem, będąc uczniem szkoły
ponadgimnazjalnej?
W tym celu najlepiej klasę podzielić na dwie grupy według własnych
wyborów dokonanych przez uczniów, a następnie należy przedyskutować
argumenty wypracowane przez grupy. Na zakończenie debaty uczniowie
nie muszą dojść do konsensusu. Metoda uczy postaw poszanowania poglądów innych, tolerancji i otwartości.
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Symulacja
Symulacja ma zastosowanie w przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym, zaangażowanym na rzecz dobra wspólnego. Wybór tematu symulacji dotyczy spraw, które odzwierciedlają np.
konflikty społeczne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, podkreślając interesy różnych grup społecznych. Zakończeniem symulacji
jest omówienie gry i analiza wyciągniętych wniosków.
Metoda projektu
Projekt jako metoda kształcenia polega na realizacji przez zespół
uczniów przedsięwzięcia mającego określone cele i formy pracy, sprecyzowane zadania i podane osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy
projektu. Uczniowie zapoznani są z kryteriami oceny poszczególnych etapów pracy, mogą pracować indywidualnie lub zespołowo nad cząstkowymi zadaniami. Rezultaty projektu zwane „ produktami” prezentowane są
na forum klasy, szkoły lub społeczności lokalnej. Najbardziej wartościowe w przedmiocie wiedza o społeczeństwie są te projekty, które dotyczą
konkretnych działań w środowisku lokalnym, np. prezentowanie tożsamości dzielnicy, gminy, miasta, regionu. W ten sposób uczniowie nabywają
wiele umiejętności niezbędnych do świadomego uczestnictwa w różnych
formach aktywności publicznej. Należą do nich m.in. umiejętność pracy
w grupie, planowanie, organizacja i ocena własnej pracy, prezentowanie
swoich poglądów podczas publicznych wystąpień, selekcjonowanie informacji i komunikowanie się. Projekt dzielimy na etapy: generowanie pomysłów na projekt, weryfikacja pomysłów, wybór tematu, budowanie tematu, określanie celów, przełożenie ich na zadania, określenie terminów
realizacji, form pracy i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania,
podanie sposobów ewaluacji i określenie rezultatu projektu, konkluzje
i udokumentowanie pracy.
Portfolio
Metoda zwana portfolio polega na gromadzeniu przez uczniów materiałów z różnego typu źródeł na określony temat lub obszar tematyczny. Metoda ta jest szczególnie polecana w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, ponieważ kształtuje umiejętności selekcjonowania informacji, indywidualnej
pracy ze źródłem, np. nauczyciel może wykorzystać tę metodę w połączeniu z projektem lub też określić tematykę związaną z treściami kształcenia:
społeczną, polityczną, europejską do gromadzenia materiałów na podane
tematy, które będą realizowane z wykorzystaniem portfolio uczniów.
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Dyskusja panelowa
Metoda istotna w naszym przedmiocie nauczania, ponieważ kształtuje umiejętności takie jak: argumentowanie stanowiska, np. czy Polska ma
opowiedzieć się za podpisaniem traktatu ustanawiającego Konstytucję
dla Europy. Dyskusja panelowa przygotowuje do publicznych wystąpień
i prezentacji własnego punktu widzenia w panelu na temat: Czy oddziały
wojska polskiego powinny pozostać w Iraku? Ta metoda pracy uczy młodego człowieka skutecznego porozumiewania się, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.
Drama
Metoda zwana dramą (gr. drao – działam, usiłuję) polega na aktywnym kształceniu przez działanie i doświadczenie. Proponowana na wiedzy o społeczeństwie pozwala na praktyczne kształtowanie umiejętności
takich, jak: negocjowanie stanowiska w sprawie form działania samorządu szkolnego, praw człowieka w szkole, podejmowania decyzji, samodzielnego rozwiązywania problemów. Metoda ta angażuje emocje, myśli,
mowę, gest i ruch. Nauczyciel inspiruje treści improwizacji realizowanej
technikami dramowymi. Należą do nich:
• improwizacja – to przedstawienie bez scenariusza, a temat może
być zaczerpnięty zarówno z tekstu źródłowego, jak i wykładu,
• pantomima – to język ciała, rozwija wyobraźnię, wrażliwość,
pomaga w koncentracji i ułatwia wchodzenie w rolę,
• bycie w roli – to technika wczuwania się w rolę jakiej postaci,
np. zrozumienie i ocena sytuacji osoby niepełnosprawnej,
• wywiad – prowadzony przez dwie osoby lub w kilkuosobowych
grupach; ta technika dramowa angażuje emocjonalnie i kształtuje
umiejętność prezentowania swojego stanowiska,
• stop klatka, fotografia – to forma, którą nauczyciel może zastosować po analizie źródła ikonograficznego, a uchwycone zdarzenie
uczniowie zatrzymują w najbardziej dynamicznym momencie.
Lekcja w terenie
Metoda istotna w kształtowaniu umiejętności współpracy w zespole, podejmowania grupowych i indywidualnych decyzji. Przygotowanie
planu lekcji poza murami szkoły, np. w gmachu parlamentu, muzeum
karykatury, w salach sądu lub pomieszczeniach władz samorządowych,
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wymaga szczególnie dokładnego określenia planu wyjścia, tematu i celów
zajęć w terenie oraz ukierunkowania na samodzielną pracę ucznia po zakończeniu zajęć. Metoda ta jest szczególnie istotna w procesie nauczania
– uczenia się wiedzy o społeczeństwie. Lekcja na temat przezwyciężania
stereotypów może być przeprowadzona w muzeum karykatury, w którym
znajduje się wystawa polskich i niemieckich karykaturzystów dotycząca
wzajemnych relacji między dwoma sąsiadami i narodami.
Wywiad
Wywiad jest metodą organizowania i planowania pracy, stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Jest metodą wprowadzającą w zagadnienie, np. z politykiem lub osobą działającą na rzecz dobra wspólnego, np. Fundacja Polska Akcja Humanitarna.
Etapy przygotowania wywiadu to: określenie celu, wyznaczenie obszaru lub zagadnienia, opracowanie katalogu pytań, podsumowanie, wyciągnięcie wniosków.
Uczeń pod kierunkiem nauczyciela wcześniej przygotowuje pytania, a po
zakończeniu wywiadu grupa prezentuje zebrane informacje podczas wywiadu, formułuje wnioski, spostrzeżenia, dokonuje podsumowania. Stosując te
metodę, można osiągnąć nie tylko poszerzenie wiedzy, ale nabycie przez
uczniów umiejętności stawiania pytań, prezentacji własnego stanowiska.
Praca z mapą
Metoda polegająca na lokalizowaniu wydarzeń i faktów w przestrzeni.
Wykorzystując mapę, która jest obrazem przestrzeni geograficznej, ekologicznej, krajobrazowej, gospodarczej nauczyciel kształtuje umiejętność
czytania legendy mapy, a na jej podstawie wnioskowania o współczesnych
procesach i przemianach politycznych, gospodarczych, społecznych. Przy
wdrażaniu uczniów do umiejętności orientacji przestrzennej istotne jest,
aby uczeń potrafił łączyć treści map zamieszczonych w podręczniku, atlasie z mapą ścienną.
Przedstawione propozycje metod kształcenia nie wyczerpują bogatego
zestawu metod i form pracy aktywizujących uczniów, ale ułatwiających
też pracę nauczycielowi. Wybór metod kształcenia zależy od nauczyciela,
który uwzględnia zainteresowania, wiedzę i umiejętności uczniów, własny warsztat pracy. Zastosowanie określonych metod w procesie dydaktycznym wymaga powiązania z celami, treściami materiału nauczania,
a przede wszystkim z potrzebami ucznia i preferencjami nauczyciela.
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Analiza benchmarkingu
Analiza benchmarkingu (benchmark – kryterium, wzorzec) zwana też
analizą punktów odniesienia polega na wykonaniu dwóch podstawowych
działań:
1. wyznaczeniu Kluczowych Czynników Sukcesu – KCS,
2. odniesieniu (pozycjonowaniu) tych czynników w stosunku do osiągnięć, np. gminy, partii politycznej.
W efekcie powstaje wykres benchmarkingu pozwalający na określenie
pozycji badanej gminy, partii politycznej w odniesieniu do innych gmin,
partii politycznych.
Metoda ta została przyjęta w dziedzinie zarządzania i planowania. Polega ona na tym, że uczniowie z wielu sfer życia swojej dzielnicy, gminy
selekcjonują KCS (Kluczowe Czynniki Sukcesu). Następnie podczas pracy
w grupach przyznają poszczególnym sferom działalności gminy punkty
od 1 do 5. Kilka czynników, które uzyskają największą liczbę punktów,
uznaje, za Kluczowe Czynniki Sukcesu. Mogą nimi być np. położenie
gminy, kompleks ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych.
Drugi etap pracy polega na nanoszeniu na wspólną matrycę indywidualnych wyborów uczniów, a następnie podczas dyskusji hierarchizowanie.
Ostatni etap analizy polega na określeniu wagi KCS w stosunku do porównywanych gmin. Pozycjonowania dokonujemy za pomocą porównywania podstawowych charakterystyk.
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V. PRZEWIDYWANE OSI¥GNIÊCIA UCZNIA
I PROPOZYCJE ICH OCENY
1. OSI¥GNIÊCIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO
Uczeń:
• wskazuje podstawowe wydawnictwa informacyjne do przedmiotu,
• dobiera rodzaj wydawnictwa informacyjnego do poznanego zakresu
tematycznego,
• sprawnie odszukuje potrzebne informacje w odpowiednim źródle,
adekwatnie do potrzeb,
• kształtuje nawyki sięgania do wydawnictw informacyjnych,
• sporządza opisy bibliograficzne i zestawienia tematyczne do wybranych zagadnień,
• dąży do uaktualniania swojej wiedzy z przedmiotu,
• wskazuje różnice miedzy spojrzeniem na istotę ludzką z punktu
widzenia filozofii, socjologii i psychologii,
• charakteryzuje postawy i potrzeby ludzkie,
• charakteryzuje mechanizm socjalizacji i ocenia jego znaczenie dla
jednostki oraz dla społeczności,
• uzasadnia, czy słusznie człowiek nazywany jest istotą społeczną,
• charakteryzuje, rozpoznaje i rozróżnia zbiorowości, grupy społeczne,
społeczeństwo,
• na wybranych przykładach ocenia procesy zachodzące w zbiorowościach i grupach społecznych,
• charakteryzuje i ocenia problemy współczesnej rodziny,
• uzasadnia, czy słusznie rodzina nazywana jest podstawową grupą społeczną,
• uzasadnia znaczenie komunikacji społecznej,
• wskazuje różnice między komunikacją werbalną i niewerbalną,
• wskazuje i ocenia zależności między więziami społecznymi i mediami,
• charakteryzuje formy kontroli społecznej,
• na wybranych przykładach rozpoznaje i ocenia zakres norm społecznych,
• wyjaśnia, jaka rolę w życiu społecznym odgrywają instytucje,
• wyróżnia elementy struktury społecznej,
• operując wybranymi przykładami charakteryzuje klasowo-warstwowy podział społeczeństwa,
• wyjaśnia charakter konfliktów społecznych oraz wskazuje metody ich
przezwyciężenia,
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• charakteryzuje i ocenia problemy demograficzne społeczeństwa polskiego,
• wymienia i ocenia społeczne następstwa transformacji politycznej
i gospodarczej w Polsce,
• wskazuje i ocenia szanse dla przyszłości społeczeństwa polskiego,
• rozpoznaje zagrożenia dla współczesnych społeczeństw,
• uczestniczy w działaniach przeciw zagrożeniom społecznym,
• wyjaśnia i ocenia, jaką rolę w życiu społecznym pełnią kultura i dziedzictwo kulturowe,
• charakteryzuje przyczyny i formy wybranych ruchów kontestacyjnych i subkultur we współczesnym świecie,
• ocenia skutki przynależności młodzieży do subkultur i sekt,
• posługując się wybranymi przykładami, ocenia przejawy patriotyzmu,
nacjonalizmu, szowinizmu oraz stereotypów narodowych,
• charakteryzuje postawy otwartości na dialog społeczny,
• objaśnia znaczenie wartości w życiu społecznym,
• uzasadnia niezależność praw człowieka od stopnia wywiązywania się
z obowiązków obywatelskich,
• charakteryzuje i ocenia postawy obywatelskie,
• ocenia aktualność postawy pro publico bono,
• określa hierarchię swoich wartości,
• wyjaśnia rolę interesów grupowych we współczesnych społeczeństwach oraz ocenia sposoby ich realizacji,
• wskazuje cechy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego,
• charakteryzuje państwo jako polityczną organizację społeczeństwa,
• wymienia i rozróżnia formy współczesnych państw,
• charakteryzuje antyczne i chrześcijańskie korzenie demokracji,
• charakteryzuje podstawy i mechanizmy współczesnej demokracji,
• posługując się wybranymi przykładami ocenia wartości i funkcjonowanie demokracji,
• porównuje i ocenia relacje między władzą i obywatelem w ustroju
demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym,
• wyjaśnia zależności między ideologią i doktryną jako kierunkami
myśli politycznej,
• charakteryzuje i identyfikuje wybrane doktryny, które są obecne
w dzisiejszym życiu politycznym,
• ocenia, na wybranych przykładach, pełnienie obowiązków publicznych,
• uzasadnia, że służba publiczna powinna być pełniona dla dobra wspólnego,
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wskazuje i ocenia wpływ public relations na życie społeczne i polityczne,
charakteryzuje zjawisko pozytywnej perswazji,
realizuje działania w zakresie public relations,
wymienia i ocenia wybrane media w Polsce,
wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania rynku medialnego,
uzasadnia, czy słusznie media uznawane są za czwartą władzę w państwie,
charakteryzuje prawa człowieka jako powszechne, nienaruszalne
i niezbywalne,
wyjaśnia, jakie prawa zawierają się w trzech generacjach praw człowieka,
wymienia obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
uzasadnia znaczenie cnót obywatelskich dla dobrego funkcjonowania
społeczeństwa demokratycznego,
wyjaśnia, na czym polegają poszczególne formy aktywności obywateli
w życiu publicznym,
uzasadnia potrzebę uczestnictwa obywateli w życiu publicznym,
rozróżnia i ocenia przejawy kultury politycznej obywateli,
dokonuje właściwej oceny kandydatów pełniących funkcje publiczne
na forum państwa i społeczności lokalnej,
prezentuje własną osobę jako kandydata na stanowisko publiczne,
wyjaśnia rolę referendum, inicjatywy ludowej, wyborów we współczesnej demokracji bezpośredniej i pośredniej,
wskazuje na zasadnicze funkcje konstytucji,
charakteryzuje podstawowe pojęcia z dziedziny prawa: przepis prawny, norma prawna, prawo,
charakteryzuje normy prawne, które regulują formy udziału w życiu
politycznym,
charakteryzuje i ocenia korupcję jako działanie sprzeczne z normami
etycznymi oraz normami prawnymi,
analizuje różne źródła informacji, teksty publicystyczne i popularnonaukowe oraz rozróżnia fakty i opinie,
wskazuje dokumenty określające prawa człowieka,
wskazuje sposoby podejmowania decyzji przez samorząd: gminny,
powiatowy, wojewódzki,
charakteryzuje zasady organizacji i działania jednostek samorządu
terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej,

• charakteryzuje struktury życia politycznego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kompetencji instytucji życia publicznego,
• angażuje się na rzecz budowania współpracy europejskiej,
• wyszukuje źródła informacji o Unii Europejskiej,
• aprobuje powszechnie przyjęte zasady funkcjonowania społeczeństwa
demokratycznego,
• charakteryzuje przyczyny i przejawy współczesnych konfliktów międzynarodowych,
• wskazuje na mapie miejsca konfliktów międzynarodowych oraz
zasięg działania organizacji międzynarodowych,
• charakteryzuje i ocenia działalność ONZ,
• charakteryzuje współczesne zjawiska cywilizacyjne o zasięgu światowym,
• na wybranych przykładach ocenia politykę ekologiczną wybranych
państw,
• określa szanse i zagrożenia dla przyszłości świata,
• krytycznie korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących spraw
publicznych,
• formułuje, uzasadnia i broni własnego stanowiska na forum publicznym,
• organizuje działania o charakterze obywatelskim,
• analizuje argumenty uczestników debaty publicznej,
• analizuje motywy działań i wyborów dokonywanych przez uczestników życia publicznego,
• wypełnia druki urzędowe, sporządza pisma do władz publicznych i innych instytucji,
• czyta ze zrozumieniem teksty publicystyczne i popularnonaukowe
dotyczące społeczeństwa, polityki i prawa.
2. OSI¥GNIÊCIA DLA ZAKRESU ROZSZERZONEGO
•
•
•
•

Uczeń spełnia osiągnięcia dla zakresu podstawowego, a ponadto:
na wybranych przykładach omawia oraz porównuje historyczne
i współczesne formy organizacji społeczeństwa,
charakteryzuje i porównuje poglądy uczonych lub publicystów dotyczące form organizacji społeczeństw,
charakteryzuje przemiany struktury w społeczeństwie polskim od
połowy XX wieku,
posługując się wybranymi tekstami publicystycznymi, określa rolę inteligencji i klasy średniej we współczesnym społeczeństwie polskim,
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• porównuje społeczeństwo polskie z innymi społeczeństwami europejskimi,
• wyjaśnia koncepcję narodu w poglądach wybranych autorów,
• charakteryzuje rozwój idei nacjonalizmu,
• wskazuje i ocenia relacje między narodem a mniejszością narodową,
etniczną i rasową,
• posługując się tekstami publicystycznymi lub innymi źródłami informacji, charakteryzuje aktualne problemy polskiej tożsamości narodowej,
• formułuje wnioski zawierające pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
• określa znaczenie wyborów podejmowanych przez różnych ludzi
w sposób indywidualny, jak też grupowy,
• wskazuje formy udziału obywateli w życiu publicznym,
• podkreśla znaczenie działań prospołecznych,
• zajmuje aktywną postawę wobec patologii społecznych,
• ocenia obywatelskie nieposłuszeństwo wobec walki bez przemocy
i oporu społecznego,
• charakteryzuje genezę i etapy rozwoju liberalizmu, konserwatyzmu,
socjaldemokracji, anarchizmu,
• porównuje wybrane systemy partyjne we współczesnym świecie,
• charakteryzuje i ocenia działalność wybranych ruchów politycznych,
• porównuje modele ustrojowe w różnych państwach demokratycznych,
• posługując się informacjami z mediów, ocenia funkcjonowanie systemów ustrojowych we współczesnych państwach demokratycznych,
• klasyfikuje i ocenia czynniki zagrażające dzisiejszej demokracji,
• uzasadnia, czy pojęcia ucieczka od wolności, homo sovieticus są tylko
kategoriami historycznymi,
• charakteryzuje zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
• wyjaśnia mechanizmy budowania społeczeństwa obywatelskiego,
• charakteryzuje pojęcia i terminy prawne,
• wskazuje źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej,
• ocenia wykorzystanie różnych źródeł do analiz zjawisk społecznych,
politycznych i prawnych,
• ocenia, odwołując się do wybranych tekstów filozoficznych lub publicystycznych, jakie powinny być granice wolności w państwie demokratycznym,
• rozróżnia specyfikę procesu karnego od cywilnego,
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sporządza dokumenty procesowe,
znajduje argumenty w sprawach procesowych,
wyszukuje odpowiednie przepisy prawne,
ocenia skuteczność prawnych form walki z korupcją,
posługując się informacjami z mediów, ocenia kulturę prawną w Polsce,
sporządza, przeprowadza i opracowuje ankiety badające opinię
publiczną w środowisku szkolnym i lokalnym,
posługując się informacjami z mediów, charakteryzuje i ocenia zależności między opinią publiczną a instytucjami władzy,
wyjaśnia rolę mediów w kształtowaniu się opinii publicznej,
na wybranych przykładach wskazuje relacje między opinią publiczną
a przekonaniami jednostki,
wskazuje złożoność problemów we współczesnej Europie,
komunikuje o przyczynach zagrożeń i szansach integracji europejskiej,
ocenia kierunki zmian zachodzących w społeczeństwach historycznych i współczesnych,
określa i ocenia geopolityczne położenie Polski,
charakteryzuje i ocenia kierunki działań polskiej polityki zagranicznej,
wskazuje czynniki określające pozycję Polski oraz wizerunek Polaków we współczesnym świecie,
określa, w jaki sposób powinna być realizowana polska racja stanu,
wskazuje i ocenia przejawy nierówności ekonomicznych we współczesnym świecie,
ocenia zjawisko globalizmu oraz postawy alterglobalistów,
posługując się tekstami publicystycznymi lub naukowymi, wskazuje
kierunki współczesnej refleksji nad zjawiskami o zasięgu ogólnoświatowym,
organizuje debatę publiczną, krytycznie analizuje argumenty jej
uczestników oraz prezentacji jej rezultatów,
podejmuje skuteczne – i zgodne z obowiązującym prawem – działania
w różnych instytucjach życia publicznego.
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3. PROPOZYCJE METOD OCENY
PRZEWIDYWANYCH OSI¥GNIÊÆ UCZNIA
Jednym z elementów procesu edukacyjnego jest ocenianie osiągnięć
uczniów przez wskazywanie stopnia przyswojenia wiedzy i umiejętności
oraz rozumienia zjawisk i procesów wynikających z celów i treści kształcenia wiedzy o społeczeństwie. Ocenianie jest procesem gromadzenia
informacji, wspierania i motywowania ucznia do dalszego doskonalenia.
Dla nauczyciela stanowi informację zwrotną o postępach i trudnościach
ucznia, a także pozwala modyfikować proces dydaktyczny z refleksją
pedagogiczną służącą odpowiedniemu doborowi metod kształcenia do
założonych celów. Metody oceny osiągnięć uczniów, z określeniem celów kształcenia, zakresu materiału i zasad oceniania zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Szczegółowe zaś wymagania na
poszczególne oceny zawiera przedmiotowy system oceniania. Na początku roku szkolnego z kryteriami kontroli i oceny zapoznawani są
uczniowie i ich rodzice. Wówczas informacja o ocenie i postępach w
nauczaniu – uczeniu się wiedzy o społeczeństwie jest rzetelna i obiektywna, mobilizuje do systematycznej pracy. W praktyce szkolnej występują dwa sposoby oceniania – bieżące i okresowe, czyli semestralne
bądź roczne. Występujące formy kontroli bieżącej to forma ustna i pisemna. W procesie oceniania osiągnięć uczniów nauczyciel powinien
uwzględnić następujące elementy:
• wiedzę ucznia w zakresie obszaru przedstawionego w rozdziale dotyczącym przewidywanych osiągnięć uczniów,
• umiejętności i ich zastosowanie z wykorzystanej nabytej wiedzy
w praktyce,
• aktywność na zajęciach edukacyjnych,
• aktywność pozalekcyjna ucznia przełożona na udział w konkursach,
olimpiadach z wiedzy społeczno-politycznej i prawnej, na społeczną
aktywność i kreatywność, m.in. w debatach, sesjach popularnonaukowych, projektach.
Dla ujednolicenia i obiektywizacji oceny postępów ucznia niezbędne są
różnorodne metody i narzędzia. Poniżej zaproponowano niektóre z nich.
• Test osiągnięć szkolnych, zwany testem dydaktycznym, jest zbiorem
zadań przeznaczonych do rozwiązania przez ucznia w określonym
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czasie, zazwyczaj w ciągu jednej jednostki dydaktycznej. Pozwala
sprawdzić zapamiętane przez ucznia wiadomości oraz ich rozumienie, a także umiejętności ich zastosowania w różnych sytuacjach,
typowych i problemowych. Wykorzystanie testu do sprawdzenia
osiągnięć uczniów ma najczęściej zastosowanie po przyswojeniu
treści kształcenia z określonego obszaru: społeczeństwo, polityka,
prawo, problemy współczesnego świata. Ze względu na cel pomiaru wyróżniamy test diagnostyczny (etapowy, cząstkowy) oraz test
sumujący (całościowy, roczny) zamykający dany etap kształcenia.
Krótka wypowiedź pisemna – sprawdzian zwany kartkówką; można
sprawdzić znajomość i rozumienie terminów i pojęć, określonych
struktur, np. ustrojowych zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawdzian umiejętności praktycznych – wypełnianie druku urzędowego, sporządzanie pisma do instytucji, wyszukiwanie informacji
w Internecie.
Różnorodne prace pisemne typu: wypracowania, eseje, sprawozdania, rozprawki, są ciekawą formą indywidualizowania procesu
edukacyjnego, dostarczają informacji o wykorzystaniu wiedzy do
opisu zjawisk i procesów społeczno-politycznych, pozwalają na
ocenę wielu umiejętności, np. wyjaśniania złożonych problemów
współczesnego świata.
Teczka portfolio – gromadzenie informacji tematycznych. Umożliwia sprawdzenie jej zawartości, umiejętność selekcji, formułowania
wniosków, hierarchizowania i selekcjonowania faktów i opinii.
Projekt indywidualny lub grupowy – nauczyciel ocenia umiejętność
pracy ucznia w grupie zadaniowej, komunikację z kolegami, terminowość i odpowiedzialność za wykonanie zadań, pomysłowość
i kreatywność.
Wywiad – pozwala na ocenę aktywności pozalekcyjnej uczniów
w uczestniczeniu w życiu publicznym, wskazuje stopień rozpoznania problemów społeczności lokalnej, umiejętność komunikacji
z grupą społeczną, zbierania opinii i wyciągania wniosków.
Wypowiedzi ustne – na wybrany temat, udział w debatach, dyskusjach
klasowych, ćwiczeniach z zastosowaniem technik dramowych.
39

Specyfika przedmiotu wiedza o społeczeństwie i jego interdyscyplinarny charakter oraz ciągła i szybka dezaktualizacja informacji wymaga od
nauczyciela odpowiedniego i starannego opracowania własnego schematu oceniania osiągnięć uczniów. Powyższy materiał jest jedynie propozycją, którą każdy nauczyciel dostosuje do możliwości, zainteresowań i pasji
uczniów. Ocena powinna motywować ucznia do podejmowania nowych
zadań i doskonalenia swoich umiejętności. Ocenianie to integralna część
procesu edukacyjnego, wspierającego karierę szkolną ucznia.
4. INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTA£CENIA
Proces edukacyjny powinien być tak zorganizowany, by wspierać
wszechstronny rozwój ucznia, aby był on przygotowany do podejmowania wyzwań współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja,
wymiana informacji, postęp naukowo-techniczny. Każdy etap edukacyjny to konieczność harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania połączony z zachowaniem
ciągłości i spójności między kolejnymi etapami. Podstawa programowa
kształcenia ogólnego i program nauczania określają przewidywane osiągnięcia ucznia, nie różnicują jednak indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów. Indywidualizację rozumiemy w dwóch aspektach
kształcenia. Pierwszy to diagnozowanie stopnia opanowania umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej.
Drugi aspekt to indywidualne cele określane dla ucznia zdolnego oraz
pomoc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów problematyką społeczno-polityczną i prawną. W ten sposób przez indywidualizację procesu kształcenia możemy osiągać przewidywane cele ze wszystkimi uczniami szkoły ponadgimnazjalnej.
Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ocenia zdobytą wiedzę i jej
rozumienie oraz poprawne operowanie nią. Dotyczy to uczniów osiągających dobre wyniki, jak i tych mających niepowodzenia szkolne. Celem indywidualizacji jest stwarzanie uczniom mającym słabsze wyniki motywacji do uczenia się, zaś dobrze uczącym się pomaganie
w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Do sposobów indywidualizowania procesu kształcenia w stosunku do uczniów słabszych należą metody pracy polegające na formułowaniu prostszych zadań, mniej skomplikowanych poleceń, aktywizowanie przez wciąganie do pracy, np. do
dyskusji, redakcji tekstu, ćwiczenia z zastosowaniem metody dramy.
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W stosunku do uczniów zdolnych nauczyciel określa zadania wymagające
pracy samodzielnej, np. wykonanie projektu indywidualnego dotyczącego
perspektyw dla młodzieży w zjednoczonej Europie, gromadzenia materiałów do teczki tematycznej zgodnie z obszarem zainteresowań, przygotowania rozprawki, referatu. Polecaną metodą do wykorzystania umiejętności uczniów zdolniejszych w celu wsparcia słabszych jest praca w grupach
lub w zespołach zadaniowych podczas realizacji poszczególnych etapów
projektu. Indywidualizacja procesu kształcenia widziana w aspekcie równości szans to zapewnienie każdemu uczniowi możliwości rozwijania jego
zdolności i zainteresowań, takie przygotowanie, aby posiadł on umiejętność
uczenia się przez całe życie.
5. WYMAGANIA
Przy formułowaniu proponowanych poniżej wymagań dla poszczególnych zakresów uwzględnione zostały standardy wymagań egzaminacyjnych z wiedzy o społeczeństwie zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów będących podstawą przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów (Dziennik Ustaw RP z 2003 r. nr 90, poz.
846). Dodatkowo uwzględniono formy i zakresy aktywności uczniowskiej. Aby podkreślić większą elastyczność osiągnięć oraz zachować ciągłość działań edukacyjnych, przyjęto ogólną zasadę, iż wymagania dla
określonego poziomu w zakresie podstawowym są zbieżne z wymaganiami dla poziomu bezpośrednio niższego w zakresie rozszerzonym.
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5.1. Wymagania dla zakresu podstawowego
Wymagania konieczne:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Uczeń:

Korzystanie z informacji

Uczeń:

Tworzenie informacji

Uczeń:

Aktywność

Uczeń:

• wymienia i przy pomocy na- • odwołuje się do informacji ko- • wypełnia formularze,
• współpracuje w zespouczyciela wyjaśnia elementarne mentowanych na bieżąco w me• redaguje notatkę z da- le podczas wykonywapojęcia dotyczące życia społecz- diach,
nej lekcji w formie pro- nia niektórych zadań.
nego, politycznego i prawnego,
• pod kierunkiem nauczyciela pra- stego planu,
• podaje i krótko charakteryzuje cuje z podręcznikiem,
• ocenia wybrane fakty
przykłady faktów i zjawisk do• właściwie posługuje się znanymi i zjawiska dotyczące
tyczących życia społecznego,
sobie pojęciami,
życia społecznego, popolitycznego oraz prawa,
litycznego i prawnego.
• na wybranych przykładach od• podaje i krótko charakteryzuróżnia fakty od opinii o faktach.
je przykłady faktów o zasięgu
lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim, światowym.

Wymagania podstawowe
Uczeń spełnia wymagania konieczne, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Uczeń:

Korzystanie z informacji

Uczeń:

Tworzenie informacji

Uczeń:

Aktywność

Uczeń:

• wyjaśnia pojęcia pozwalające • samodzielnie pracuje z podręcz- • pisze podania,
• przedstawia propozycje
zrozumieć prawidłowości życia nikiem,
podczas wykonywania
• redaguje notatkę w forspołecznego, zasady organizazadań zespołowych na
• posługuje się danymi statystycz- m i e r o z b u d o w a n e g o
cji państwa, stosowanie prawa,
lekcji,
nymi, słownikami, encyklopedia- planu oraz krótkiej oda także najważniejsze problemy
mi,
powiedzi na pytanie do • uczestniczy w dyskusji
międzynarodowe,
tekstu podręcznika.
podczas lekcji.
• lokalizuje w czasie i przestrzeni
• charakteryzuje fakty i zjawiska
zagadnienia potrzebne do danego
uznane przez nauczyciela za najtematu,
ważniejsze dla danego tematu
• korzystając z różnych źródeł inlekcji,
formacji, odróżnia fakty od opi• wymienia, znajdujące się binii o faktach,
bliotece szkolnej, najważniejsze
źródła informacji o bieżących • pozyskuje informacje z różnych
problemach społecznych i poli- źródeł na dany temat, posługując
się także nośnikami elektronicztycznych.
nymi.
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Wymagania rozszerzające
Uczeń spełnia wymagania podstawowe, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Korzystanie z informacji

Uczeń:
• wyjaśnia pojęcia pozwalające
zrozumieć ważne zagadnienia do
zrealizowanych tematów,
• przedstawia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy pozwalające
zrozumieć powiązania w obrębie poszczególnych działów tematycznych.

Uczeń:
• wybiera fakty ilustrujące dane
zjawiska,
• klasyfikuje informacje według
określonego kryterium,
• wyjaśnia związki przyczynowoskutkowe między wydarzeniami
i zjawiskami,
• lokalizuje w czasie i przestrzeni
zagadnienia potrzebne do danego
działu tematycznego.

Tworzenie informacji

Aktywność

Uczeń:
Uczeń:
• opracowuje, na podsta- • p r z e d s t a w i a w ł a s n e
wie zebranych danych p r o p o z y c j e p o d c z a s
statystycznych, nowe pracy indywidualnej na
zestawienia, np. w pro- lekcji,
gramie Excel,
• inspiruje i mobilizuje
• r e d a g u j e p i s m o d o innych uczniów do prawładz publicznych i in- cy w czasie wykonywania pracy zespołowej.
nych instytucji,
• redaguje notatkę wykraczającą poza informacje zawarte w
jednym rozdziale podręcznika,
• porównuje wydarzenia
i zjawiska,
• formułuje własną opinię na podstawie zebranych faktów.

Wymagania dopełniające
Uczeń spełnia wymagania rozszerzające, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Uczeń:
• wyjaśnia zagadnienia pozwalające
zrozumieć wszystkie zrealizowane tematy i występujące pomiędzy
nimi relacje,
• przedstawia oraz charakteryzuje –
wszystkie, przewidziane programem – zjawiska i procesy dotyczące społeczeństwa, polityki, prawa i
problemów współczesnego świata.

Korzystanie z informacji

Tworzenie informacji

Uczeń:
Uczeń:
• przeprowadza hierarchizację fak- • formułuje wypowietów i zjawisk według stopnia ich dzi charakterystyczne
dla życia publicznego
ważności,
• określa znaczenie faktów w proce- (np. przemówienie, głos
w dyskusji, petycję),
sie społecznym lub politycznym,
• dokonuje syntezy posiadanej wie- • dokumentuje, stosując
dzy, uwzględniając wszystkie te- różne techniki, zwłaszmaty przewidziane programem na- cza projekt lub portfolio, wybrane zagadnienia
uczania.
o wymiarze lokalnym,
regionalnym lub krajowym,
• dobiera argumenty potrzebne do uzasadnienia
własnej opinii na podstawie różnych źródeł informacji.

Aktywność

Uczeń:
• kieruje pracą zespołową podczas zajęć lekcyjnych,
• uczestniczy w działaniach o charakterze obywatelskim organizowanych przez szkołę,
• uczestniczy w olimpiadach i konkursach związanych merytorycznie z
przedmiotem,
• prezentuje na forum
szkoły tematykę związaną z przedmiotem.
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Wymagania ponadprogramowe
Uczeń spełnia wymagania dopełniające, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Uczeń:

Korzystanie z informacji

Uczeń:

Tworzenie informacji

Uczeń:

Aktywność

Uczeń:

• wyjaśnia znaczenia pojęć z ży- • dokonuje syntezy posiadanej • dokumentuje, stosując • u c z e s t n i c z y w d z i acia społecznego, prawa i polity- wiedzy, odwołując się również różne techniki, zwłasz- łaniach o charakterze
ki, które wykraczają poza treści do wiadomości i umiejętności z cza projekt lub port- obywatelskim organizawarte w programie,
innych przedmiotów nauczanych folio, wybrane zagad- zowanych w środowiw szkole.
n i e n i a o w y m i a r z e sku lokalnym,
• przedstawia i charakteryzuje fakeuropejskim lub światy, zjawiska i procesy dotyczące
• uczestniczy w olimtowym,
tematyki społecznej, prawnej i
piadach i konkursach
politycznej, które stanowią uzu• pisze recenzję książki z w i ą z a n y c h m e r y t o pełnienie do tematów zamieszpopularnonaukowej lub rycznie z przedmiotem,
czonych w programie.
publicystycznej o tema- odnosząc sukcesy na
tyce społecznej, praw- etapie szkolnym.
nej lub politycznej.

5.2. Wymagania dla zakresu rozszerzonego
Wymagania konieczne:
Obszary wymagań
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Wiedza i jej rozumienie

Korzystanie z informacji

Uczeń:
• wyjaśnia pojęcia pozwalające zrozumieć prawidłowości życia społecznego, zasady organizacji państwa, stosowanie prawa, a także
najważniejsze problemy międzynarodowe,
• charakteryzuje fakty i zjawiska uznane przez nauczyciela za najważniejsze dla danego tematu lekcji,
• podaje i krótko charakteryzuje
przykłady faktów i zjawisk dotyczących życia społecznego, politycznego oraz prawa,
• podaje i krótko charakteryzuje
przykłady faktów o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim, światowym,
• wymienia, znajdujące się w bibliotece szkolnej, najważniejsze źródła informacji o bieżących problemach społecznych i politycznych.

Uczeń:
• samodzielnie pracuje z podręcznikiem,
• odwołuje się do informacji komentowanych na bieżąco w mediach,
• właściwie posługuje się znanymi
sobie pojęciami,
• posługuje się danymi statystycznymi, słownikami, encyklopediami,
• pozyskuje informacje z różnych
źródeł na dany temat, posługując
się także nośnikami elektronicznymi,
• korzystając z różnych źródeł informacji, odróżnia fakty od opinii
o faktach.

Tworzenie informacji

Aktywność

Uczeń:
Uczeń:
• wypełnia formularze, pi- • przedstawia propozycje
sze podania,
podczas wykonywania
• redaguje notatkę w for- zadań zespołowych na
m i e r o z b u d o w a n e g o lekcji,
planu oraz krótkiej od- • uczestniczy w dyskusji
powiedzi na pytanie do podczas lekcji.
tekstu podręcznika,
• ocenia wybrane fakty i
zjawiska dotyczące życia społecznego, politycznego, prawnego.
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Wymagania podstawowe
Uczeń spełnia wymagania konieczne, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Korzystanie z informacji

Uczeń:
• wyjaśnia pojęcia pozwalające zrozumieć ważne zagadnienia do zrealizowanych tematów,
• przedstawia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy pozwalające
zrozumieć powiązania w obrębie
poszczególnych działów tematycznych.

Uczeń:
• wybiera fakty ilustrujące dane zjawiska,
• klasyfikuje informacje według
określonego kryterium,
• wyjaśnia związki przyczynowoskutkowe między wydarzeniami
i zjawiskami,
• lokalizuje w czasie i przestrzeni
zagadnienia potrzebne do danego
działu tematycznego.

Tworzenie informacji

Aktywność

Uczeń:
Uczeń:
• opracowuje, na podsta- • przedstawia własne prowie zebranych danych pozycje podczas pracy
statystycznych, nowe ze- indywidualnej na lekcji,
stawienia, np. w progra- • inspiruje i mobilizuje inmie Excel,
nych uczniów do pracy
• redaguje pismo do władz w czasie wykonywania
publicznych i innych in- zadań zespołowych.
stytucji,
• redaguje notatkę wykraczającą poza informacje
zawarte w jednym rozdziale podręcznika,
• porównuje wydarzenia
i zjawiska podawane w
różnych źródłach informacji,
• formułuje własną opinię
o różnych zjawiskach życia społecznego na podstawie zebranych informacji.

Wymagania rozszerzające
Uczeń spełnia wymagania podstawowe, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Korzystanie z informacji

Tworzenie informacji

Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
• wyjaśnia pojęcia pozwalające zro- • hierarchizuje fakty i zjawiska we- • formułuje wypowiedzi
charakterystyczne dla
zumieć ważne zagadnienia do zre- dług stopnia ich ważności,
życia społecznego (np.
alizowanych tematów,
• posługując się wybranymi przykłaprzemówienie, głos w
• przedstawia i charakteryzuje zja- dami, wskazuje różne aspekty prodyskusji, wystąpienie
wiska oraz procesy pozwalają- blemów społecznych, politycznych,
wyborcze, petycja),
ce zrozumieć powiązania między prawnych.
• dokumentuje, stosując
wszystkimi zrealizowanymi temaróżne techniki, zagadtami.
nienia o charakterze lokalnym, regionalnym i
krajowym,
• dobiera argumenty do
uzasadnienia własnej
opinii,
• ocenia podejmowane
działania w życiu publicznym i wskazuje ich
skutki.

Aktywność

Uczeń:
• kieruje pracą zespołową podczas zajęć lekcyjnych,
• uczestniczy w działaniach o charakterze obywatelskim, organizowanych przez szkołę,
• uczestniczy w olimpiadach i konkursach związanych merytorycznie z
przedmiotem,
• prezentuje na forum
szkoły zagadnienia
związane z tematyką
przedmiotu (np. wystawy).
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Wymagania dopełniające
Uczeń spełnia wymagania rozszerzające, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Korzystanie z informacji

Tworzenie informacji

Aktywność

Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
• wyjaśnia zagadnienia pozwalają- • dokonuje syntezy posiadanej • dokumentuje, stosując • u c z e s t n i c z y w d z i ace zrozumieć wszystkie zrealizo- wiedzy, odwołując się również różne techniki, zwłasz- łaniach o charakterze
do wiadomości i umiejętności z cza projekt lub port- obywatelskim organiwane tematy,
• przedstawia i charakteryzuje – innych przedmiotów nauczanych folio, wybrane zagad- zowanych w środowin i e n i a o w y m i a r z e sku lokalnym,
wszystkie przewidziane progra- w szkole,
mem zjawiska i procesy doty- • ocenia przydatność różnych źró- europejskim i świato- • uczestniczy w olimpiadach i konkursach
czące społeczeństwa, polityki, deł, które zostały wykorzystane wym,
prawa i problemów współczesne- do poznanych zjawisk i proce- • pisze recenzję książki z w i ą z a n y c h m e r y t o popularnonaukowej lub rycznie z przedmiotem,
sów.
go świata.
publicystycznej o tema- odnosząc sukcesy na
tyce społecznej, praw- etapie szkolnym.
nej lub politycznej,
• uzasadnia wpływ stosowania zasad kultury
politycznej i etyki na
jakość życia publicznego.

Wymagania ponadprogramowe
Uczeń spełnia wymagania dopełniające, a ponadto:
Obszary wymagań
Wiedza i jej rozumienie

Uczeń:

Korzystanie z informacji

Uczeń:

Tworzenie informacji

Uczeń:

Aktywność

Uczeń:

• wyjaśnia znaczenia pojęć z ży- • dokonuje syntezy posiadanej • pisze esej lub rozpraw- • inicjuje debaty publiczcia społecznego, prawa i polity- wiedzy, odwołując się również kę dotyczącą tematyki ne lub inne działania o
ki, które wykraczają poza treści do wiadomości i umiejętności z społecznej, prawnej lub charakterze obywatelzawarte w programie,
innych przedmiotów nauczanych politycznej,
skim,
w
szkole
oraz
z
publikacji
nauko• przedstawia i charakteryzuje fak• twórczo współpracuje z • uczestniczy w działalności lokalnych stowaty, zjawiska i procesy dotyczące wych o tematyce socjologicznej, mediami lokalnymi.
tematyki społecznej, prawnej i politycznej, prawnej.
rzyszeń,
politycznej, które stanowią uzu• osiąga znaczące sukcepełnienie dla tematów zamieszsy w olimpiadach i konczonych w programie.
kursach związanych
merytorycznie z przedmiotem.
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