
 
Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym 

  mgr Irena Gołubowska 
 
 Temat:  Współczesne problemy społeczeństwa polskiego 
 
Cele lekcji - po zakończeniu lekcji uczeń: 

• Wyjaśnia znaczenie pojęcia patologia społeczna, resocjalizacja, 
profilaktyka 

• Wymienia i charakteryzuje najważniejsze problemy społeczeństwa 
polskiego 

• Charakteryzuje zjawiska patologiczne wśród młodzieży  
• Analizuje przyczyny powstawania patologii 
• Wskazuje sposoby przeciwdziałania i przezwyciężania problemom 

społeczeństwa polskiego 
 

Metody – burza mózgów,  praca w grupie (metaplan) 
 
Pomoce dydaktyczne: szary papier, kolorowe kartki, flamastry, taśma klejąca; podręcznik 
 
 
Przebieg lekcji: 

1. Podanie tematu lekcji  
2. Burza mózgów – odpowiedź na pytanie: Jakie zauważacie problemy współczesnego 

społeczeństwa polskiego? (zapis propozycji na tablicy i bardzo krótkie ich 
omówienie przez nauczyciela) 

3. Wybór 4-5 zasadniczych problemów, np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, 
alkoholizm, migracja, narkomania, wykształcenie 

4. Praca w grupach – metaplan: Charakterystyka głównych problemów społeczeństwa 
polskiego,  – podział klasy na 4-5 grup, które opracowują poszczególne problemy 
jedna grupa jeden problem) 

 
Wyjaśnienie zasad metaplanu  
� JAK JEST ? 
� JAK POWINNO BYĆ ? 
� DLACZEGO NIE JEST TAK JAK POWINNO BYĆ ? 
� PODSUMOWANIE (WNIOSKI) – sposoby zmiany sytuacji 
 

5. Praca w grupach (ok. 15 min.) 
6. Prezentacja wyników pracy grup przez wybrane osoby (wcześniej umieszczamy kartki 

szarego papieru, z odpowiedziami uczniów na kolorowych kartkach, na ścianie) – ok. 
12 min. Ewentualne uzupełnienie treści przez uczniów i nauczyciela 

7. Podsumowanie i ocena pracy uczniów przez nauczyciela  
8. Zadanie pracy domowej:  

a. praca w grupach 4-osobowych – Przygotować projekt jednodniowej akcji 
dotyczącej profilaktyki uzależnień dla młodzieży naszej szkoły (praca domowa 
jest przewidziana na 3- 4 tygodnie, a w międzyczasie uczniowie przychodzą na 
konsultacje do nauczyciela) 

b. na podstawie podręcznika opracować ustnie pozostałe problemy 
współczesnego społeczeństwa polskiego - zrobić notatkę 

 
 



 
 
Problemy społeczeństwa polskiego - sprawdzian wiadomości i umiejętności  
z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (kartkówka 15-20-minutowa)        
 
Opracowanie – mgr Irena Gołubowska 
 
Dane liczbowe zawarte w tekście pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego 
 - http://www.gus.pl  

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Kartkówka- problemy społeczeństwa polskiego  
Czas pisania – 20 min. 

 
1. Na podstawie wykresu A i wiedzy pozaźródłowej  podaj: 

a. W jakich latach liczba zgonów była większa niż urodzeń -1p  
……………………………………………………………… 

b. Jaką tendencję wykazują urodzenia w Polsce   - 1p. 
………………………………………………………………. 

c. Podaj 2 przyczyny tego zjawiska  - 2p. 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

d. Podaj 2 skutki tego zjawiska – 2p. 
       ……………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………… 
 

                     Wykres A. Ruch naturalny ludności w latach 1989-2004 

 

 
 
2.  Na podstawie wykresu B oraz wiedzy pozaźródłowej: 
a. Porównaj długość życia kobiet oraz mężczyzn i podaj 3 wnioski -3p. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
b. Podaj 2 skutki starzenia się społeczeństwa polskiego – 2p. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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                                   Wykres B.     Przeciętne trwanie życia w latach 1950-2003 
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3.Na podstawie wykresu C oraz wiedzy pozaźródłowej: 
a. Na jakie 2 choroby w roku 1990 Polacy najczęściej umierali? -1p. 
…………………………………………………………………………. 
b. Podaj 2 przyczyny tak wysokiej liczby tego typu zachorowań- 2p. 
………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………  
 

Wykres C.    Zgony według przyczyn w wybranych latach 1990, 1995 i 2003 
  

0

10

20

30

40

50

60

w %

układ krązenia nowotwory
złoś liwe

urazy i zatrucia przyczyny
niedokładnie

okreś lone

pozostałe

1990 1995 2003

 
4. Na podstawie wykresu D i wiedzy pozaźródłowej: 
a. Porównaj liczbę kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 80-tego roku życia w roku 2002 i 
podaj wniosek- 2p. 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
b. Porównaj liczbę ludzi w wieku do 20 roku życia w roku 2002 i 2030r.i podaj przyczynę tej 
zmiany- 2p. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
c. Porównaj liczbę osób powyżej 70-tego roku życia w roku 2002 i 2030.oraz podaj wniosek z 
tego płynący - 2p. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 



D. Ludność według płci i wieku w 2002 i 2030 r. 
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5. Na podstawie  wykresu E i wiedzy pozaźródłowej podaj:  
a. Z jakim wykształceniem przeważali mężczyźni w roku 1988 – 1p. 
…………………………………………………………………………….. 
 
b. Jakie zmiany obserwujesz, porównując osoby z wyższym wykształceniem w roku 1988 z 
danymi z roku 2002 – 2p. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
c. Podaj 2 przyczyny tych zmian – 2p. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
    Tabela E   Wykształcenie Polaków w r. 1988 i 2002 

 
 

1988 2002 mężczyźni kobiety Poziom wykształcenia 

w tys. w ods. w tys. w ods. 
1988 =100 

1988 2002 1988 2002 

Ogółem 28269,1 100,0 31288,4 100,0 110,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym:                   

Wyższe 1838,3 6,5 3203,6 10,2 174,3 7,2 9,3 5,9 10,4 

Średnie i policealne 6979,6 24,7 10208,4 32,6 146,3 20,6 27,6 28,4 35,1 

Zasadnicze zawodowe 6665,8 23,6 7539,8 24,1 113,1 31,5 30,1 16,2 16,9 

Podstawowe ukończone 10961,4 38,8 8808,5 28,2 80,4 35,9 28,0 41,5 31,4 
Podstawowe nieukończone i 
bez wykształcenia szkolnego 

1823,71) 6,51) 877,5 2,8 x 4,5 2,0 7,5 4,3 
Nieustalony poziom 
wykształcenia 

x x 650,6 2,1 x 0,3 3,0 0,5 1,9 



 
 
Karta odpowiedzi: 

1.  
a. 2002-2004 
b. spadkową (zmniejszają się) 
c. np.- mniejszy liczebnie model rodziny (2+1) lub nawet rodziny bez dzieci 
           - późne zakładanie rodzin lub nie zakładanie rodzin przez cześć Polaków, np. 
ze względu na karierę, wygodę  
           - obawa przed posiadaniem dzieci lub większej ich ilości ze względu na 
trudności ekonomiczne, obawę przed bezrobociem lub obawę utraty pracy 
d. np. - starzenie się społeczeństwa polskiego 
          -  zmniejszanie się liczby Polaków 

      2.   
     a.      -  długość życia kobiet i mężczyzn się wydłuża (żyją dłużej) 

       - wzrost ten następuje proporcjonalnie 
        -  kobiety żyją dłużej niż mężczyźni 
b. np. – konieczność zapewnienia opieki nad ludźmi starszymi, np. hospicja, szpitale, 
geriatrzy 
          - dostosowanie gospodarki (produkcji, usług) do potrzeb starszych ludzi 
          - zmniejszenie liczby urodzeń 
3.  
a. układ kr ążenia i nowotwory 
b. np.– złe nawyki żywieniowe,  
         - zły tryb życia, zapracowanie, mało ruchu 
         - małe dbanie o zdrowie, słaba profilaktyka,  
         - trudności w dostępie do opieki zdrowotnej 
4.   
a.     - więcej jest kobiet niż mężczyzn – kobiety dłużej żyją 
b.    - zmniejszy się liczba ludzi – mniej urodzeń 

      c.     - więcej będzie osób po 70-tce – wydłuży się długość życia 
 
  
5.  
a. z podstawowym 
b. – wzrosła liczba osób wykształconych 
    -  znacznie wzrosła liczba kobiet z wyższym wykształceniem (w r.2002 jest ich więcej niż 
mężczyzn) 
c. np. – większe zapotrzebowanie rynku pracy na osoby z wyższym wykształceniem 
          -  większy dostęp do studiowania (duża liczba miejsc na uczeniach) 
          -  duży awans społeczny i zawodowy kobiet 
          -   moda na studiowanie (wykształcenie wyższe staje się normą) 
 
           

Przykładowa punktacja: 
 
23-25 pkt - bardzo dobry 
19-22 pkt – dobry 
13-18 pkt – dostateczny 
 8-12 pkt – dopuszczający 
 0-7 pkt - niedostateczny 
             


