
Młodzi przeciw korupcji - scenariusz zajęć realizowanych na godzinie wychowawczej w 
klasie 2 gimnazjum. 
 
Zajęcia mają na celu: 
 
- pogłębić wiedzę uczniów na temat zagrożeń wiążących się z korupcją; 
- nauczyć uczniów rozpoznawać sytuacje korupcjogenne w codziennym życiu; 
- zmienić postawy uczniów - zmniejszyć przyzwolenie wobec korupcji w ich własnym 
środowisku; 
- przełamywać poczucie bezsilności i braku nadziei na walkę z korupcją. 
 
Na zajęcia przeznaczone są dwie godziny lekcyjne:  

• I godzina lekcyjna: „Skorumpowani, czyli zepsuci” 
• II godzina lekcyjna: „Przeciw korupcji” oraz „Jeśli nie chcesz mojej zguby, nie daj mi 

łapówki luby”. 
 
I godzina lekcyjna: 
„Skorumpowani, czyli zepsuci”- omówienie pojęcia korupcji, jej przyczyn, mechanizmu i 
skutków. 
 
Ćwiczenie 1. 
Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się nad sytuacją przedstawioną w opowiadaniu 
„Sędzia kalosz?” Komentuje wypowiedzi uczniowskie, a następnie pyta uczniów , czy 
słyszeli kiedyś słowo korupcja i co ono, ich zdaniem oznacza. Uczniowskie skojarzenia 
zapisujemy na tablicy. 
 
„Sędzia kalosz ?” 
Wyobraź sobie, że jesteś dorosły i pracujesz jako sędzia piłkarski. Masz sędziować w 
ważnym meczu, rozstrzygającym o tym, który zespół awansuje do pierwszej ligi. Na tydzień 
przed meczem odwiedza cię działacz Klubu Sportowego Herkules, ofiarowując album 
ilustrujący stuletnią historię klubu. Po jego wyjściu znajdujesz w albumie kopertę z dużą 
sumą pieniędzy. 

1. Jak myślisz, czego oczekuje od ciebie Klub Herkules? 
2. Jak należy ocenić postępowanie działacza klubu, z punktu widzenia zasad uczciwej, 

sportowej walki? 
3. Jak postąpisz? 
4. Dlaczego właśnie tak? 
5. Co by się stało gdybyś postąpił inaczej? 

 
Nauczyciel: 

• podaje uczniom definicję korupcji  
korupcja-przyjmowanie lub żądanie przez pracownika instytucji państwowej lub 
społecznej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wykonanie czynności 
urzędowej lub za naruszenie prawa; przekupstwo, łapownictwo.  

Słownik języka polskiego PWN 
• przybliża pojecie korupcji podając formy jakie może przyjmować np.: 

- przyjęcie łapówki: pieniędzy lub kosztownego prezentu (samochodu czy 
wycieczki)  w zamian za korzystną decyzję w jakiejś sprawie ( zawarcie 
kontraktu przez władze gminy  z daną firmą reklamową) 



- zagarnięcie lub sprzeniewierzenie środków publicznych dla osobistych 
korzyści 
- handel wpływami, czyli np.: kupowanie przez przedsiębiorców poparcia 
polityków 
- płatna protekcja, obsadzanie stanowisk znajomymi, krewnymi nie mającymi 
kwalifikacji (nepotyzm) 

• pomaga w zapisaniu zasłyszanych przez uczniów innych „nazw” korupcji („ 
wyrazy wdzięczności”, „napiwek”, „prezenty”, „przyspieszacze”, „zaliczki”, 
„dodatkowe gratyfikacje”, „wziątek”, „silne argumenty”, „pchacze”, 
„smarowacze”) 

 
Ćwiczenie 2. 
Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe grupy i prosi o przeanalizowanie historyjek „Z życia 
wzięte” (należy każdej grupie skserować po 2-3 historyjki). Zadaniem uczniów jest 
rozstrzygnięcie w których przypadkach mamy do czynienia z korupcją. Uczniowie dyskutują 
w grupach, a następnie wyznaczony lider grupy na forum klasy przedstawia zdanie swojej 
grupy. 
„Z życia wzięte” 

1. Janek powiedział konduktorowi w pociągu, że nie zdążył kupić biletu w kasie. 
Konduktor zaproponował, że weźmie od niego za przejazd tylko połowę 
obowiązującej ceny biletu (ale bez wypisywania). 

2. Firma „Jasna Przyszłość”, uczestnicząca w przetargu, który ma rozstrzygnąć, kto 
otrzyma zamówienie na budowę szkoły, ofiarowała członkom komisji telefony 
komórkowe. Jak wyjaśniła, chciała ułatwić im pracę. 

3. Gdy Hanka nie zdała egzaminu na prawo jazdy, instruktor powiedział jej, że za 
niewygórowaną opłatę może uzyskać prawo jazdy, bez konieczności powtórnego 
zdawania egzaminu. 

4. Na zakończenie roku szkolnego klasa 2b ofiarowała swojej wychowawczyni bukiet 
kwiatów. 

5. Matka Barbary C. Zachorowała i znalazła się w szpitalu. Córka, prosząc 
pielęgniarkę, by w czasie swojego dyżuru szczególnie troskliwie zajęła się matką, 
wręczyła jej  100 złotych. 

6. Dyrektorem muzeum regionalnego, dla którego organem prowadzącym jest 
województwo, został siostrzeniec marszałka sejmiku wojewódzkiego. 

7. Beata S. umówiła się z firmą budowlaną „Zaradność”, że  jeśli firma sfinansuje jej 
kampanię wyborczą do rady gminy, to ona później pomoże w zdobyciu dla tego 
przedsiębiorstwa atrakcyjnych zamówień na budowę gminnych szkół i innych 
budynków. 

8. Urzędnicy z urzędu wojewódzkiego umówili się z kelnerem, że dostaną od niego 
rachunek na kwotę dwa razy większą od rzeczywistego zamówienia. 

9. Sędzia został zaproszony na kolację do eleganckiej restauracji przez Henryka J., 
biznesmena oskarżonego o poważne przestępstwo podatkowe. Aby nie zostać 
rozpoznanym, sędzia założył na ten wieczór ciemne okulary. 

Członkowie zarządu spółki akcyjnej, którzy podpisali wieloletni kontrakt na dostawę 
surowców wartości dziesięciu milionów złotych, otrzymali od kontrahenta kosztowne 
prezenty. 

  
 
 
 



Ćwiczenie 3. 
Część A 
Uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób powinna zostać podjęta decyzja w sprawie wyboru 
wykonawcy placu zabaw dla dzieci. 
Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w miasteczku M., gdzie nie ma i nigdy nie było placu 
zabaw dla dzieci. W niewielkim parku straszy tylko nieczynna  fontanna  i zdewastowana 
piaskownica, w której urzędują miejscowe koty. W końcu władze samorządowe pod 
naciskiem mieszkańców gminy zdecydowały się zadbać o najmłodszych obywateli. W planie 
wydatków na najbliższy rok znalazły się pieniądze na budowę  placu zabaw. Wyznaczono już 
nawet miejsce w parku, gdzie będzie on zlokalizowany. Kilka firm z całego powiatu 
chciałoby realizować tę inwestycję.  
Zastanówcie się i spróbujcie określić: 

1. Jakie warunki powinien spełniać plac zabaw dla dzieci i znajdujące się na nim 
urządzenia? 

2. W jaki sposób władze gminy powinny podjąć decyzję, które przedsiębiorstwo ma go 
wybudować? 

3. Jakie kryteria powinny być decydujące przy wyborze oferty? 
Część B 
Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie krótkiego opowiadania „Grunt to pomysł”, a 
następnie o podanie negatywnych skutków jakie przyniosła korupcja w tej konkretnej sytuacji 
(jakie szkody ponoszą dzieci, rodzice, wszyscy mieszkańcy, inne firmy startujące do 
przetargu). 
„Grunt to pomysł” 
Władze gminy  ogłosiły przetarg na budowę placu zabaw dla dzieci w miasteczku M. Do 
przetargu stanęły trzy firmy budowlane: „Tanimex”, „Perfekcja”, „Pomysł”. „Tanimex” 
przedstawił ofertę najbardziej korzystną finansowo, „Perfekcja” nie była tak tania, miała za 
to opinie solidnego wykonawcy, z którego wszyscy zleceniodawcy zawsze byli bardzo 
zadowoleni. Oferta „Pomysłu” zakładała podobne koszty, jakie były zawarte w propozycji 
„Perfekcji”, tylko że firma „Pomysł” właśnie powstała i nie miała żadnych pozytywnych 
opinii otrzymanych od swoich byłych klientów. Miała za to dziwne zaskakujące  pomysły, na 
przykład wyjazdu do Disneylandu we Francji dla urzędników zatrudnionych w urzędzie 
miasta. Celem podróży miało być zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami 
architektonicznymi stosowanymi w parkach dla dzieci. W wyjeździe wziął udział 
przewodniczący komisji przetargowej wraz z żoną. Wkrótce po tym wyjeździe przetarg 
wygrała firma „Pomysł”. 
 
Ćwiczenie 4. 
Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi uczniów o przeprowadzenie sondażu wśród rodziców, 
rodziny, znajomych, który pozwoli zorientować się co oni sądzą o korupcji. Nauczyciel 
wręcza każdemu uczniowi minisondaż, instruuje uczniów jak przeprowadzić ankietę a 
następnie podkreśla, ze anonimowość ankiet jest jednym z warunków zwiększających 
wiarygodność sondażu. 
Nauczyciel prosi chętną grupę uczniów, aby przygotował na następną lekcję analizę ankiet 
np.: w formie diagramu kołowego albo słupkowego, plakatu lub szkolnej gazetki. 
II godzina lekcyjna: "Przeciw korupcji" - uczniowie poznają metody zapobiegania oraz 
zwalczania korupcji oraz " Jeśli nie chcesz mojej zguby, nie daj mi łapówki luby" - uczniowie 
planują działania antykorupcyjne w swoim otoczeniu. 
 
Ćwiczenie 1. 
Uczniowie przedstawiają wyniki minisondażu. Wyciągają z pomoca nauczyciela wnioski: 



• Jak ankietowani oceniają poziom korupcji w Polsce, a jak w gminie? 
• W jakich instytucjach, ich zdaniem, najczęściej dochodzi do korupcji? 
• Jak, ich zdaniem korupcja wpływa na życie publiczne? 

Wyniki ankiety można umieścić na gazetce szkolnej, najlepiej w formie kolorowego wykresu. 
 
Ćwiczenie 2 . 
Uczniowie pracują w grupach i przygotowują się do odegrania scenek a także ich dalszego 
ciągu (najlepszej z możliwych odpowiedzi na propozycje nieuczciwego zachowania). 
Scenka 1 
Twój starszy brat przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy. W czasie jednego ze 
spotkań instruktor powiedział: „W tym roku egzamin będzie naprawdę trudny. Nie sądzę, 
żeby udało się go zdać za pierwszym razem. Chyba, że z moją pomocą. Tylko wiesz, że nie 
ma nic za darmo. 
Scenka 2 
Postąpiłeś nieuczciwie jadąc autobusem bez biletu. Kontroler prosi cię, byś z nim wysiadł z 
autobusu i zapytał: „To co dogadamy się jakoś, czy mam wypisać karę?” 
Scenka 3 
Jesteś kapitanem młodzieżowej drużyny piłki nożnej, która za tydzień ma rozegrać mecz o 
puchar wojewody. Właśnie odwiedził cię sędzia, który ma poprowadzić mecz. Przed 
wyjściem powiedział: „Tamci są znacznie silniejsi. Spuszcza wam tęgie lanie. A szkoda by 
było, żeby wasz wysiłek został zmarnowany. Jedyna nadzieja byłaby dla was przychylność 
sędziego, ale o nią trzeba się postarać. 
Najbardziej trafne odpowiedzi nauczyciel zapisuje na tablicy. 
 
Ćwiczenie 3 . 
Nauczyciel dzieli uczniów na 3-4 osobowe grupy, aby rozważyły kilka przedstawionych 
sytuacji (odbitki ksero).  
 

 uczciwie nieuczciwie ? 
1. Janek ściągał na klasówce z 

matematyki i dostał dobrą ocenę. 
   

2. Basia, powiedziała rodzicom, że idzie 
do biblioteki, a poszła na dyskotekę. 

   

3. Antek znalazł na korytarzu szkolnym 
50 zł i schował je do kieszeni. 

   

4. Ania przerobiła datę na zwolnieniu 
lekarskim, by jeszcze przez miesiąc nie 
ćwiczyć na wf-ie. 

   

5. Krzyś nie przyznał się, ze to on wybił 
szybę. 

   

6. Iza wręczyła pudełko czekoladek panu 
od fizyki, prosząc by przełożył termin 
jej poprawkowej odpowiedzi. 

   

 
 
Czy bohaterowie zachowali się uczciwie, czy nie? Dlaczego tak uważacie? Które sytuacje 
budziły wasze wątpliwości? 
 
 
 



Ćwiczenie 3 . 
Nauczyciel proponuje podział klasy na 3 grupy; jedna z grup opracowuje hasło 
antykorupcyjne, druga grupa karykaturę czy żart rysunkowy, trzecia grupa znaczek 
antykorupcyjny. 
 
Wykonane prace uczniowie wraz z nauczycielem umieszczają na gazetce ściennej wraz z 
wynikami wcześniejszego minisondażu i np.:z refleksją uczniów danej klasy: 
 
„Co młodzi ludzie mogą zrobić w sprawie korupcji? 
Są tacy, którzy twierdzą, że nic. 
My jednak uważamy, że sprawa tylko z pozoru wygląda beznadziejnie. 
Największymi sprzymierzeńcami korupcji są chciwość, nieuczciwość i ... zmowa milczenia. 
Gdy nikt o niej nie mówi, wszyscy czują się bezpieczniej i mniejsze jest ryzyko, że cała 
sprawa wyjdzie na jaw. Młodzi ludzie mogą w istotny sposób zmniejszyć to poczucie 
bezkarności, mogą przypominać dorosłym urzędnikom i zwykłym  obywatelom, że oczekują 
od nich uczciwości i dawania dobrego przykładu”. 
Mamy nadzieję, że nasza gazetka uczuli wszystkich oglądających ją na problem korupcji. 

Uczniowie klasy drugiej” 


