
 

 
 
 

 
 „Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi 

dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, 
kultury domowej, rodzinnej i narodowej. Musi 
wychowywać w tym duchu...” 

prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Program autorski „ Ja, moja ojczyzna i świat”  realizowany równolegle z Programem 
KOSS nr dopuszczenia DKW – 4014 – 3/ 99 na 1 godz. lekcyjnej raz w tygodniu w 
gimnazjum w trzyletnim cyklu nauczania z możliwością rozszerzenia w przyszłości o 
dodatkowe treści w klasie autorskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Autorka programu 
                                                                                                                       mgr Anna Lipska 

        Recenzentka: 
                                                                                                                        mgr Beata Ćmiel 

 
 
 



 
SPIS TREŚCI PROGRAMU 
 
 
 
 
 
 
 
I   WSTĘP – CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
 
II  CELE NAUCZANIA: 
 1.CELE OGÓLNE 
 2.CELE SZCZEGÓŁOWE 

a) cele poznawcze 
b) cele kształcące 
c) cele wychowawcze 

 
III PROCEDURY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW 
 
IV OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW. 
 
V TREŚCI NAUCZANIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WSTĘP 
 
 
 Jednym z dobrodziejstw obecnej reformy oświaty jest możliwość konstruowania 
własnych programów autorskich. 
 Uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej po raz pierwszy w gimnazjum 
na lekcjach WOS spotykają się z zagadnieniami z dziedziny politologii, ekonomii, czy 
gospodarki. Często pojęcia te lub wydarzenia nie są dla nich jasne lub też nie rozumieją 
zachodzących zjawisk i stwierdzają, „... że polityka ich nie interesuje”. 
Dlatego też korzystając z możliwości tworzenia programów autorskich postanowiłam napisać 
własny z Wiedzy o społeczeństwie, starając się treści ułożyć tak, aby uczeń stopniowo 
„wchodził” w coraz szersze i trudniejsze zagadnienia przedmiotu. 
 Głównym celem programu będzie przede wszystkim na samym początku 
zainteresowanie ucznia przedmiotem, a w późniejszym etapie zachęcenie go do 
samodzielnego poznawania i poszukiwania informacji na dane tematy. 
 Uczniowie najpierw będą zapoznawać się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi 
społeczeństwa ( funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie ), państwa i praworządności  
(działalność samorządowa, znajomość zagadnień prawnych i prawa ). Temu celowi będą 
służyć tzw. „lekcje w terenie” to znaczy wyjścia do Prezydium Miasta, czy sądu. 
 W kolejnych etapach nauki uczniowie będą poznawać zagadnienia związane z 
gospodarką i zasady funkcjonowania wybranych państw Europy i świata oraz kulturę i 
zwyczaje tych państw. W związku z powyższym w ramach programu będzie realizowana 
także edukacja regionalna, która dotyczyć będzie nie tylko Polski, ale także niektórych 
państw Europy i świata. 
 Uczniowie także w znacznie szerszym aspekcie będą zdobywać wiadomości i 
umiejętności z różnych dziedzin np. politologii, historii, prawa, socjologii, filozofii, 
gospodarki i ekonomii. 
Dzięki tej interdyscyplinarnej korelacji różnych dziedzin nauki uczniowie będą mogli lepiej 
poznać zasady funkcjonowania współczesnych społeczeństw i państw oraz zrozumieć 
konflikty nękające współczesny świat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELE NAUCZANIA 
 
 
CELE OGÓLNE 
 
 
� Rozbudzenie zainteresowania ważnymi wydarzeniami z życia społecznego, 

politycznego oraz gospodarczego kraju i świata. 
� Umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność. 
� Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji ( Internet, media ). 
� Pogłębiać poczucie przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego i 

poczucie przynależności do własnego państwa. 
� Budować  poczucie własnej wartości i przynależności do grupy – wspólnota lokalna – 

mała ojczyzna. 
� Uświadomienie sobie przydatności działania na rzecz wspólnego dobra. 
� Wiedza o własnym regionie i wzmocnienie tożsamości regionalnej. 
� Rozwijanie obywatelskich cnót i zainteresowań ( w trakcie dalszej edukacji ). 
� Uświadomienie takich wartości jak: tolerancja, demokracja, patriotyzm, solidarność, 

pokój, praworządność. 
� Zrozumienie podstawowych zjawisk gospodarczych i zmian zachodzących obecnie w 

Polsce i na świecie. 
� Znajomość systemów politycznych, odmienności kulturowych i religijnych 

współczesnego świata. 
� Zrozumienie zasad demokracji konstytucyjnej oraz poszanowanie wartości 

demokratycznych. 
� Pogłębiać poczucie przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego  

i poczucie przynależności do własnego państwa. 
� Podejmować działania zgodne z prawem. 
� Zrozumieć miejsce Polski w Europie oraz fazy i problemy procesu integracji z Unia 

Europejską. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELE SZCZEGÓŁOWE 
 
Cele poznawcze 
 
Uczeń umie 
 

• Rozpoznać główne instytucje i organizacje działające w obronie praw człowieka. 
• Scharakteryzować różne oblicza państwa – systemy totalitarne, autorytarne i 

demokratyczne ( rodzaje demokracji ). 
• Posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami: naród, państwo, społeczeństwo, 

tolerancja, patriotyzm.. 
• Rozpoznać i scharakteryzować systemy polityczne i gospodarcze panujące w 

państwach europejskich i wybranych państwach świata. 
• Rozpoznawać  regiony Polski, cechy charakterystyczne regionów, zna ich tradycje i 

kulturę oraz doceniać dorobek dawnych pokoleń dla rozwoju kultury polskiej. 
• Docenić walory regionów i problemy. 
• Wymienić prawa człowieka i zna mechanizmy ich ochrony. 
• Właściwie korzystać z instytucji i organizacji broniących praw człowieka, dziecka, 

ucznia. 
• Wymienić instytucje rządowe RP, partie polityczne i czołowych liderów partii. 
• Samodzielnie i krytycznie korzystać z różnych źródeł informacji. 
• Rozpoznawać własne prawa i obowiązki. 
• Porównywać informacje i opinie prezentowane przez różnych uczestników życia 

publicznego ( w tym mediów ) oraz właściwie ocenić ich wiarygodność. 
• Rozpoznawać cele i interesy własne, cudze i interesy publiczne. 
• Prezentować własne poglądy w kontaktach z innymi ludźmi w dyskusji na forum 

publicznym. 
• Być otwartym i nawiązywać dialog  w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, 

narodów, religii. 
• Wykorzystywać zdobytą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia politycznego . 
• Stosować demokratyczne procedury rozwiązywania konfliktów: negocjacje, mediacje, 

kompromis. 
• Scharakteryzować funkcjonowanie gospodarki polskiej, ocenić słuszność  

podejmowanie decyzji ekonomicznych oraz racjonalność gospodarowania. 
• Stosować zasady racjonalności ekonomicznej w gospodarstwie domowym oraz w 

zarządzaniu własnymi pieniędzmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cele kształcące 
 
� Umiejętne posługiwanie się podstawowymi terminami i pojęciami. 
 
� Samodzielne i krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji, właściwa ich 

selekcja. 
 
� Odróżnianie faktów od komentarzy. 

 
� Właściwa ocena postaw i wartości prezentowanych przez różne ugrupowania 

polityczne. 
 
� Doskonalenie umiejętności pracy samodzielnej i pracy w grupach. 

 
� Rozwijanie i doskonalenie umiejętności analizy tekstu źródłowego. 

 
� Rozpoznawanie swoich predyspozycji, umiejętności i możliwości z punktu widzenia 

wymogów rynku pracy. 
 
� Załatwianie prostych spraw urzędowych: pisanie podań, listów, wypełnianie druków.  

 
� Umiejętne planowanie dalszej edukacji. 

 
� Doskonalenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

 
� Rozwijanie zainteresowań z dziedziny życia politycznego, społecznego i 

gospodarczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cele wychowawcze 
 
� Kształtowanie postaw patriotycznych wobec ojczyzny, narodu, społeczności 

europejskiej oraz poczucia przynależności do społeczności lokalnej – „ małej 
ojczyzny”. 

� Rozwijanie cnót obywatelskich – odpowiedzialność, uczciwość, prawdomówność, 
tolerancja, aktywność społeczna, odwaga, lojalność. 
Rozbudzanie postawy tolerancji wobec odmiennych poglądów, postaw politycznych i 
religijnych. 

� Kształcenie postawy braku akceptacji dla rasizmu, szowinizmu, ksenofobii i innych 
przejawów dyskryminacji. 

� Respektowanie podstawowych norm moralnych, wartości demokratycznych i państwa 
prawa. 

� Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych poglądów w kontaktach z innymi na 
zasadach wzajemnej tolerancji. 

� Otwartość i dialog w kontaktach z przedstawicielami innych, narodów, religii. 
� Kształtowanie właściwych postaw godnego zachowania w czasie obchodów świąt i 

uroczystości szkolnych i państwowych. 
� Poszanowanie symboli narodowych własnego i innych państw. 
� Samodzielne i krytyczne wykorzystywanie różnych źródeł informacji. 
� Kształcenie postawy poszanowania prawa i cudzej własności. 
� Uświadomienie przydatności własnego działania na rzecz wspólnego dobra. 
� Rozwijanie postawy poczucia odpowiedzialności za losy państwa i narodu  

i wywiązywania się z obowiązków przez poszczególnych obywateli. 
� Stosowanie zasad racjonalności ekonomicznej w gospodarstwie domowym 

oraz w zarządzaniu własnymi pieniędzmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procedury osiągania zamierzonych celów: 
 
� Praca w grupach. 
� Drzewko decyzyjne. 
� Burza mózgów. 
� Praca z tekstem źródłowym 
� Filmy video. 
� Quizy. 
� Analiza dokumentów źródłowych, w tym dokumentów prawnych. 
� Analiza argumentów – za i przeciw. 
� Nauka pisania petycji, skarg, wniosków i innych dokumentów obywatelskich. 
� Projekty uczniowskie indywidualne i zespołowe. 
� Gry i zabawy edukacyjne. 
� Teczki ( portfolio ) i wystawy. 
� Gry sytuacyjne i odgrywanie ról. 
� Różne formy wypowiedzi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW   
 

Założone osiągnięcia uczniów po klasie pierwszej gimnazjum szczegółowo 
przedstawiłam w tabeli wraz z treściami kształcenia i działaniami, jakie winny być 
podejmowane dla ich osiągnięcia. 

Poniżej przedstawiam uogólniony zapis planowanych osiągnięć ucznia:  

UCZEŃ POTRAFI  I UMIE 

� wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela,  
� wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi społeczne, 
� umie zadać trafne i jasne pytania dotyczące omawianego zagadnienia, 
� sformułować własną opinię i poprzeć ją racjonalnymi argumentami, 
� określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać, 
� wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących życia publicznego, 
� określić, od czego zależy dobra atmosfera i współpraca w grupie (zilustrować to 

przykładami), 
� wskazać na przykładach z życia, literatury i filmu, jakie mogą być grupy i role 

grupowe, 
� wyjaśnić, jakimi wartościami kierują się uczestnicy życia publicznego w swoim 

postępowaniu,  
� wskazać związane z życiem publicznym sytuacje wymagające podjęcia decyzji, 

określić różne warianty rozwiązania oraz ocenić ich wady i zalety, 
� opisać podstawowe sposoby podejmowania decyzji w sprawach dotyczących 

grupy oraz ocenić ich efektywność, 
� wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim stopniu wydarzenia, decyzje polityczne i 

procesy społeczne dotyczą interesów jednostkowych i grupowych, 
� rozpoznać stanowiska oraz interesy stron konfliktu i wskazać możliwe sposoby 

jego rozwiązania, 
� wyjaśnić, na czym mógłby polegać kompromis w konkretnych sytuacjach 

konfliktowych, 
� wymienić rodzaje i źródła norm, ilustrując je przykładami, 
� rozpoznać sytuacje łamania norm i przewidzieć skutki takiego postępowania, 
� wyjaśnić, dlaczego życie społeczne nie mogłoby się toczyć bez poczucia 

odpowiedzialności i wywiązywania się z obowiązków przez poszczególnych 
obywateli, 

� uszanować symbole narodowe własnego państwa i innych narodów, 
� właściwie prezentować własne poglądy i szanuje odmienność innych, 
� szanować swoje prawa i prawa innych, 
� ponosić konsekwencje swoich czynów, 
� aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu, 
� racjonalnie zarządzać swoimi pieniędzmi, 
� respektować podstawowe normy moralne, wartości demokratyczne państwa 

prawa, 
� stosować asertywen formy zachowania w życiu codzienny. 

 



 

TREŚCI NAUCZANIA 
 

DLA 
 

KLASY I GIMNAZJUM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODUŁ I 
WYCHOWANIE OBYWATELSKIE 

 
DZIAŁ I 
ŻYJĘ W SPOŁECZEŃSTWIE 
 
Lp. Tematyka Przewidywane efekty końcowe Metody 

nauczania 
1. Człowiek – istota 

społeczna. 
Uczeń zna pojęcia: społeczeństwo, 
zbiorowość wspólnota. 
Uczeń rozumie konieczność współpracy 
jednostki z grupą społeczną. 
Uczeń potrafi  właściwie posługiwać się 
pojęciami i współdziałać z innymi. 

praca w grupach, 
„burza mózgów”, 
pogadanka 
 

2. Nawiązywanie 
relacji, czyli dobre 
komunikowanie się. 

Uczeń zna pojęcia i terminy: komunikowanie 
się, mowa ciała, odbiorca, nadawca, 
kodowanie i dekodowanie, informacja 
zwrotna. 
Uczeń rozumie na czym polega niewerbalny 
sposób komunikowania się. 
Uczeń potrafi  właściwie stosować zasady 
dobrego  słuchania i komunikowania się w 
życiu codziennym oraz zada3ać jasne i 
precyzyjne pytania. 

pogadanka, 
wykład, scenki 
rodzajowe, tekst 
„Kilka słów o 
porozumiewaniu 
się”. 

3. Konflikt – sposoby 
rozwiązywania 
konfliktów. 

Uczeń zna pojęcia: konflikt, negocjacje, 
mediacje, kompromis. 
Uczeń rozumie, że konflikt jest integralną 
częścią życia w społeczeństwie, rozumie 
konieczność stosowania różnych stylów 
rozwiązywania konfliktów. 
Uczeń potrafi  właściwie rozpoznać sytuacje 
konfliktową i zastosować odpowiedni sposób 
rozwiązania problemu. 
 

praca w grupach, 
scenki rodzajowe, 
miniankieta „Ja a 
konflikty”. 

4. Nie boję się 
wyrażać własnego 
zdania. 

Uczeń zna różne sposoby wyrażania własnego 
zdania. 
Uczeń potrafi  prezentować własne zdanie, 
właściwie dobierać argumenty, szanuje cudze 
poglądy. 

Praca w grupach, 
pogadanka, scenki 
rodzajowe, praca 
z tekstami 
pomocniczymi. 

5. Uczymy się mówić 
„nie”. Czy umiem 
być asertywny? 

Uczeń zna zachowania asertywne i 
zachowania uległe. 
Uczeń rozumie pojęcie zachowania 
asertywnego oraz konieczność  takiego 
zachowania dla swojego dobra. 
Uczeń potrafi  właściwie rozpoznać sytuację 
dla odpowiedniego modelu zachowania  
asertywnego, mówić „nie” w sytuacjach 
niekorzystnych dla siebie. 

pogadanka, scenki 
rodzajowe, praca 
z tekstem, „burza 
mózgów”.  

6. Pisemny sprawdzian wiadomość – Test wyboru. 
 



7. O podejmowaniu 
trudnych decyzji. 

Uczeń zna cele i wartości, jakimi powinien się 
kierować podejmując decyzje. 
Uczeń rozumie konieczność podejmowania 
trudnych decyzji w życiu codziennym. 
Uczeń potrafi  poszukiwać różnych 
możliwych sposobów rozwiązywania 
problemu decyzyjnego, dokonać wyboru 
najkorzystniejszego wariantu. 

Film vid.: 
„Trudne decyzje”, 
drzewko 
decyzyjne. 

8. Jak zdobywać 
informacje i jak z 
nich korzystać? 

Uczeń zna podstawowe źródła i sposoby 
zdobywania informacji na tematy związane z 
życiem publicznym. 
Uczeń rozumie skąd mogą wynikać różnice w 
informacjach możliwych do uzyskania z 
różnych źródeł. 
Uczeń potrafi  korzystać we właściwy sposób 
ze źródła w konkretnej sytuacji , znaleźć 
potrzebne informacje oraz właściwie 
formułować pytania pozwalające uzyskać 
potrzebne wiadomości. 

„burza mózgów”, 
pogadanka, gra 
dydaktyczna 
„Napad na bank”, 
projekt grupowy 
„Gorący temat”. 

9. Co to są opinie, co 
to są fakty? 

Uczeń zna pojęcia: opinia, fakt, parafraza, 
propaganda, reklama. 
Uczeń rozumie skąd biorą się różnice w 
interpretacji faktów przez różne osoby, grupy, 
instytucje, masmedia. 
Uczeń potrafi  odróżnić fakt od opinii, 
rozpoznać w tekstach reklamowych elementy 
perswazyjne i informacyjne. 

pogadanka, praca 
w grupach, praca 
z teksem. 

10. Co znaczy żyć 
zgodnie z normami i 
regułami? 

Uczeń zna terminy: norma, reguła, sankcje, 
kodeks. 
Uczeń rozumie konieczność kierowania się i 
przestrzegania reguł i norm w życiu 
codziennym i określonych sytuacjach  
społecznych. 
Uczeń potrafi  dopasować określone reguły 
zachowań do wymogów sytuacji, 
współtworzyć reguły. 

Quiz: „Gdzie tak 
się można 
zachować?”, 
 pogadanka. 

11. Odpowiedzialność 
co to znaczy? 

Uczeń zna terminy: odpowiedzialność, 
obowiązek, działanie umyślne, działanie 
nieumyślne, intencje. 
Uczeń rozumie na czym polega działanie 
odpowiedzialne i co to znaczy ponosić 
odpowiedzialność. 
Uczeń potrafi  podać przykłady 
odpowiedzialnych zachowań, określić różnice 
pomiędzy umyślnym i nieumyślnym 
działaniem osoby ponoszącej 
odpowiedzialność za jakieś zdarzenie. 

„burza mózgów”, 
pogadanka, praca 
z teksem: 
„Wyciek ropy”, 
praca w grupach. 

12. Człowiek i jego 
potrzeby. 

Uczeń zna pojęcie potrzeby, rodzaje potrzeb i 
sposoby zaspokajania. 
Uczeń rozumie konieczność właściwej 

„burza mózgów”, 
pogadanka,  
praca w grupach  



kolejności zaspokajania potrzeb. 
Uczeń potrafi właściwie rozpoznawać swoje  
potrzeby i je zaspokajać oraz potrzeby innych 
zgodnie z przyjętymi normami. 

z teksem. 

13. Pisemny sprawdzian wiadomości – Test wyboru. 
 
 
DZIAŁ II  
O GRUPACH 
 
14. Grupy społeczne. Uczeń zna pojęcia zbiorowość ludzka, grupa 

społeczna, więzi społeczne, role społeczne. 
Uczeń potrafi  właściwie operować 
przyswojonymi pojęciami, podać przykłady ról 
pełnionych przez siebie. 

pogadanka, 
miniwykład. 

15. 
 

Rodzaje grup 
społecznych. 

Uczeń zna rodzaje grup występujących w 
społeczeństwie, rodzaje więzi łączące 
poszczególne grupy. 
Uczeń rozumie konieczność współpracy z 
grupą dla osiągnięcia pożądanego celu. 
Uczeń potrafi dostrzec korzyści i efekty 
ujemne wynikające ze współpracy z grupą, 
wskazać na czynniki, które sprzyjają 
współpracy w grupie oraz ją utrudnia. 

miniwyklad, 
„burza mózgów”, 
scenki rodzajowe, 
praca z tekstami. 

16. Grupy społeczne – 
subkultury. 

Uczeń zna pojęcie subkultura, rodzaje 
subkultur najczęściej spotykanych. 
Uczeń rozumie zagrożenia wynikające z 
przynależności do niektórych subkultur. 
Uczeń potrafi  właściwie ocenić, które 
subkultury mogą stanowić dla niego 
zagrożenie. 

Film vid. 
„Młodzieżowe 
subkultury”. 

17. O tym, co nam 
może zagrażać – 
sekty. 

Uczeń zna pojęcie sekta, sposoby werbowania 
i mechanizmy działania sekt. 
Uczeń rozumie niebezpieczeństwa wynikające 
z przynależności do sekty oraz cele działania. 
Uczeń potrafi  rozpoznać zagrożenia płynące z 
kontaktów z  osobami należącymi do sekt. 

Film vid.  
„Sekta”. 

 
DZIAŁ III 
SAMORZĄDNOŚĆ W NASZEJ SZKOLE 
 
18. Kto rządzi w naszej 

szkole? 
Uczeń zna strukturę szkolnictwa w Polsce po 
reformie oświaty, podstawowe zadania 
dyrektora szkoły,  rady pedagogicznej  Rady 
Rodziców.  
Uczeń rozumie konieczność i procedury 
działania organów szkoły. 
Uczeń potrafi  wymienić najważniejsze 
zadania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 

pogadanka, praca 
w grupach. 



Rady Rodziców. 
19. Wybory do 

samorządu 
uczniowskiego. 

Uczeń zna pojęcia: wybory, kampania 
wyborcza, kandydat, wybory tajne, 
bezpośrednie, równe, powszechne. 
Uczeń rozumie demokratyczne formy wyboru 
kandydata. 
Uczeń potrafi  określić jakie cechy obywatela 
mogą pomagać, a jakie przeszkadzać w 
pełnieniu funkcji w samorządzie.  

miniwykład, 
pogadanka, 
scenka rodzajowa, 
praca w grupach. 

20. Jak pracuje 
samorząd 
uczniowski 

Uczeń zna zasady powoływania samorządu 
uczniowskiego. 
Uczeń rozumie przydatność działania 
samorządu uczniowskiego w szkole w 
rozwiązywaniu problemów. 
Uczeń potrafi  wymienić sprawy jakimi może 
zajmować się samorząd w szkole.  

praca w grupach z 
tekstem: 
kwestionariusze, 
ankiety, Statut 
Szkoły. 

21. Czym zajmuje się 
Rzecznik Praw 
Ucznia? 

Uczeń zna zasady powoływania Rzecznika 
Praw Ucznia, wie, kto pełni tę funkcje w 
szkole. 
Uczeń rozumie konieczność funkcjonowania 
instytucji Rzecznika Praw Ucznia w szkole. 
Uczeń potrafi  wymienić zadania Rzecznika, 
właściwie zwrócić się o pomoc do Rzecznika 
Praw Ucznia. 

spotkanie z 
Rzecznikiem 
Praw Ucznia. 

22. Pisemny sprawdzian wiadomości 
 
DZIAŁ IV 

 
O SAMORZĄDACH I SAMORZ ĄDNOŚCI 
 
22. Moje sąsiedztwo, 

moja gmina. 
Uczeń zna pojęcia: gmina, sąsiedztwo, 
społeczność lokalna, podział administracyjny 
kraju. 
Uczeń potrafi  scharakteryzować swoje 
sąsiedztwo, porównać je z innymi, 
zlokalizować gminę i jej sąsiedztwo na mapie, 
wymienić województwa i ich stolice, podać 
kilka informacji charakteryzujących gminę.  

praca w grupach 
z 
wykorzystaniem 
mapy Polski, 
folder gminy. 

24. Jak powołuje się 
władze w gminie, 
jakie są jej zadania? 

Uczeń zna terminy: władza uchwałodawcza i 
wykonawcza, rada gminy, zarząd, burmistrz, 
wójt, prezydent, radny. 
Uczeń rozumie mechanizm powoływania 
władz w gminie. 
Uczeń potrafi  wskazać, które organy w gminie 
sprawują władze uchwałodawczą, a które 
wykonawczą, wymienić podstawowe zadania 
rady gminy i zarządu, radnych. 

praca w grupach, 
pogadanka, praca 
z tekstem. 

25. Samorząd 
terytorialny i jego 
zadania. 

Uczeń zna pojęcia samorząd terytorialny, 
zadania własne gminy, zadania zlecone. 
Uczeń rozumie konieczność podziału tych 

praca w grupach, 
praca z tekstem. 



zadań oraz sposoby pozyskiwania środków 
finansowych. 
Uczeń potrafi  wymienić zadania realizowane 
przez władze gminy, odróżnić zadania 
wykonywane przez gminę w imieniu władz 
państwowych od zadań własnych gminy, 
Wskazać zadania realizowane przez władze 
samorządowe w swojej gminie. 

26. Jakie sprawy można 
załatwić w Urzędzie 
Gminy i Powiatu? 

Uczeń zna działy znajdujące się w Urzędzie 
Powiatowym. 
Uczeń potrafi  wskazać właściwy dział, w 
którym należy załatwić odpowiednią sprawę, 
określić obowiązki urzędnika wobec 
obywatela, wymienić najważniejsze sprawy 
które można załatwić w Urzędzie Gminy lub 
Powiatu. 

wyjście do 
Urzędu 
Powiatowego w 
Tychach. 

27.  Pisemny sprawdzian wiadomości 
28. Wnioski, skargi 

zażalenia, zgody – 
pisma do Urzędu 
Gminy / Powiatu. 

Uczeń zna sposoby i techniki formułowania i 
pisania pism urzędowych. 
Uczeń potrafi  samodzielnie dostrzec problem i 
opisać go we właściwej formie do władz gminy 
/ władz powiatu /. 

miniwykład, 
praca w grupach, 
praca z tekstem. 

29. Wybieramy nowe 
władze w gminie – 
wybory do władz 
gminy. 

Uczeń zna terminy wybory, rada gminy, radny, 
kampania wyborcza, sztab wyborczy, program 
wyborczy. 
Uczeń rozumie konieczność organizowania 
kampanii wyborczej i powoływania nowych 
władz w państwie demokratycznym. 
Uczeń potrafi  wymienić najważniejsze 
problemy do rozwiązania w swojej gminie, 
zaprezentować własny program i ocenić go 
krytycznie. 

scenki rodzajowe, 
praca w grupach. 

30. Budżet gminy – 
wpływy i wydatki. 

Uczeń zna pojęcia: budżet gminy, deficyt 
budżetowy, wpływy i wydatki budżetowe. 
Uczeń potrafi  właściwie operować poznanymi 
pojęciami, omówić procedurę podejmowania 
decyzji przez radę gminy na przykładzie 
decyzji dotyczącej budżetu.  

praca w grupach, 
miniwykład, 
praca z tekstem. 

31. Czy obywatele 
mogą wpływać na 
decyzje władz 
gminy? 

Uczeń zna pojęcia: petycja, pikieta, wiec, 
demonstracja, referendum. 
Uczeń rozumie konieczność stosowania 
polubownych metod rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych. 
Uczeń potrafi  wymienić sposoby za pomocą 
których mieszkańcy gminy mogą wpływać na 
decyzje władz, ocenić ich przydatność w 
konkretnej sytuacji. 

praca w grupach, 
praca z tekstem. 

32. Pisemny sprawdzian wiadomości 
33. Jak pracują radni w 

naszym powiecie? 
Uczeń zna okoliczności powoływania radnych 
na stanowiska. 

wyjście do 
Urzędu 



Uczeń potrafi  wymienić zadania wykonywane 
przez radnych, samodzielnie zwrócić się o 
pomoc do radnego celem rozwiązania danego 
problemu. 

Powiatowego – 
spotkanie z 
radnym naszego 
miasta. 

34.  Problemy naszego 
powiatu. 

Uczeń zna problemy z którymi boryka się nasz 
powiat. 
Uczeń rozumie mechanizmy prowadzące do 
powstania tych problemów. 
Uczeń potrafi  przedstawić własne propozycje 
rozwiązania niektórych problemów naszego 
powiatu. 

praca w grupach, 
praca z tekstem. 

35 
– 
36.  

Nasze małe 
ojczyzny. 

Uczeń zna pojęcie „małe ojczyzny”, 
odrębności regionalne, kulturę, zwyczaje 
poszczególnych regionów Polski. 
Uczeń rozumie skąd biorą się odrębności 
występujące w regionach Polski. 
Uczeń potrafi  wymienić główne regiony 
Polski, zlokalizować je na mapie, podać 
główne cechy charakterystyczne, opisać kulturę 
i zwyczaje regionalne. 

praca w grupach, 
scenki rodzajowe, 
folder. 

 

 


