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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Licz-

ba 

go-
dzin 

Treści  

podstawy 

programowej 

Cele ogólne 

(cele ogólne i szczegó-

łowe zostały rozbite, 

gdyż tak mówi podsta-
wa) 

Cele szczegółowe 
Kształcone  

umiejętności 

Propozycje metod 

nauczania 

Propozycje  

środków  

dydaktycznych 

Uwagi 

Część I 
 

SPOŁECZEŃSTWO 

I. Człowiek jako jednostka w społeczeństwie 

1. Człowiek jako 

istota społeczna 
 
 
 
 
 
 

2 PP I.1 

PR I.1, I.2, 
I.3, I.6 

 

1. Poznanie uwarunko-

wań życia człowieka i 
określenie ich wpływu 

na postawę, osobowość, 

charakter i tempera-
ment. 

– wyjaśnia pojęcia: 

socjologia, psycholo-
gia, neopsychologia, 

psychoanaliza, oso-

bowość, temperament, 
tożsamość, mental-

ność, neurotyzm 

– wyjaśnia, czym są 
potrzeby człowieka 

– podaje hierarchię 

potrzeb człowieka 

według Abrahama 
Maslowa 

– wymienia czynniki, 

które mają wpływ na 
zachowanie się czło-

wieka (koncepcja 

behawiorystyczna, 

poznawcza, psychoa-
nalityczna) 

– określa, jakie ele-

menty składają się na 
osobowość i tempe-

rament 

– wyjaśnia kwestię 
racjonalności, emocji, 

uczuć i charakteru w 

postępowaniu czło-

wieka 

 

– charakteryzuje i 

rozpoznaje klasyczne 
koncepcje osobowo-

ści 

– odróżnia inteligen-
cję od inteligencji 

emocjonalnej i wie-

lorakiej 
– porównuje typy 

osobowości Hipokra-

tesa z typami wyróż-

nionymi przez C.G. 
Junga i wyciąga 

wnioski 

 
– określa, czym jest 

postawa, analizuje 

uwarunkowania pro-

cesu kształtowania i 
zmiany postaw na 

przykładzie stereoty-

pów 
– określa wpływ 

uznawanego systemu 

wartości na hierar-
chię potrzeb czło-

wieka 

– analizuje teorie: Z. 

Freuda, A. Adlera, 
H.J. Eysencka i wy-

ciąga wnioski 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

schematu i modelu 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

 

– podręcznik: 

Artur Derdziak, 
Wiedza o społe-

czeństwie 1. 

Zakres rozsze-
rzony, Wydaw-

nictwo Operon, 

Gdynia 2019 
– schemat: 

Typy tempe-

ramentów wg 

Hipokratesa, 
podręcznik, s. 

11 

 
– schemat: 

Dwa rodzaje 

tożsamości: 

osobista i spo-
łeczna, pod-

ręcznik, s. 13 

 
– schemat: 

Piramida po-

trzeb według 
Abrahama 

Maslowa, pod-

ręcznik, s. 14 

 
– model: Mo-

del inteligencji 

 



– uzasadnia, że 

człowiek jest istotą 

społeczną 
– uzasadnia przy-

czyny powstawania 

stereotypów i prze-
widuje związane z 

tym niebezpieczeń-

stwa 

 

wielorakiej 

według Ho-

warda Gard-
nera, podręcz-

nik, s. 16 

 

2. Socjalizacja i 

stygmatyzacja w 

życiu jednostki 

1 PP I.5, I.6 
PR I.4, I.5, 

II.3 

1. Uświadomienie, w 
jaki sposób dokonuje się 

proces rozwoju czło-

wieka i kształtowanie 
się systemu wartości 

istotnego dla niego. 

– definiuje znaczenie 
pojęć: socjalizacja, 

socjalizacja pierwot-

na, wtórna i odwróco-
na, resocjalizacja, 

internalizacja, aliena-

cja, stygmatyzacja, 

internalizacja, dys-
kryminacja, nietole-

rancja, pokolenie Y 

– przedstawia sposoby 
przeciwstawiania się 

stygmatyzacji, nietole-

rancji i dyskryminacji  
– odróżnia akceptację 

od tolerancji 

– charakteryzuje na 
przykładach różne 

rodzaje norm spo-

łecznych i omawia 
ich genezę 

– wyjaśnia, jak two-

rzą się podziały na 

„swoich” i „obcych” 
– analizuje przyczy-

ny  

 i skutki alienacji 
– porównuje modele 

socjalizacji charakte-

rystyczne dla wła-
snej grupy wiekowej 

i pokolenia rodziców 

i wyciąga wnioski 

– uzasadnia, w jaki 
sposób działa me-

chanizm kontroli 

społecznej i jakie są 
skutki łamania norm 

społecznych 

– przygotowuje dia-

log między przed-
stawicielem starsze-

go i młodszego po-

kolenia na temat 
różnego stosunku do 

pracy 

 
 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

tekstu źródłowego i 

schematów 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– mapa myśli 

 

– podręcznik 

– tekst źródło-

wy, podręcznik, 

s. 18 
– schemat: 
Podział norm 

społecznych ze 

względu na 

rodzaj przymu-
su, podręcznik, 

s. 22 

– schemat: 
Podział norm 

społecznych ze 

względu na 
formę przymu-

su, podręcznik, 

s. 22 

 

 
 

 

3. Komunikacja 

w życiu czło-

1 PR I.7, I.8, 

I.9 

1. 1. Zrozumienie zło-

żoności procesu przeka-

– wyjaśnia pojęcia: 

komunikacja werbalna 

– określa zasady 

zachowań asertyw-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

– podręcznik  



wieka zywania informacji, 

kształtowanie właści-

wych relacji między-
ludzkich i własnego 

wizerunku.  

i niewerbalna, auto-

prezentacja, asertyw-

ność, autoprezentacja, 
suplikacja, autopro-

mocja, ingracjacja, 

agresja, zachowanie 
pasywne 

– omawia różnorodne 

formy komunikowania 

się 
– przedstawia cechy 

człowieka asertywne-

go wg Herberta Fen-
sterheima i Jeana Bae-

ra 

nych, podaje przy-

kłady stosowania 

zwrotów asertyw-
nych i omawia wy-

nikające z tego ko-

rzyści 
– rozpoznaje modele 

zachowania się ludzi 

– wykazuje znacze-

nie komunikacji 
niewerbalnej w po-

rozumiewaniu się 

– na podstawie źró-
dła ikonograficznego 

rozpoznaje zacho-

wanie człowieka i 

określa rodzaj ko-
munikatu przedsta-

wiony na ilustracji 

– analizuje rodzaje i 
podaje przykłady 

stosowania taktyk 

autoprezentacji 
– tworzy własny 

zestaw zachowań 

asertywnych 

 

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych i schema-

tów 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– techniki dramowe  

– wywiad 

 

–źródła ikono-

graficzne, pod-

ręcznik, s. 26, 
28  
– schemat: 

Taktyka auto-
prezentacji 

według Bog-

dana Wojcisz-

ke, podręcznik, 
s. 25 

– schemat: 

Komunikacja, 
podręcznik, s. 

27 

– tabela: Ce-

chy człowieka 

asertywnego 

ensterheima i 

Jeana Baera, 

podręcznik 

(s. 29) oraz 

Wybrane 

umiejętności 

asertywnego 

zachowania, 

podręcznik 

(s. 30). 

4. Życie spo-

łeczne jednostki 

1 PP I.7 
PR I.10, I.11 

1. Przedstawienie me-
chanizmów regulują-

cych życie społeczne. 

– wyjaśnia pojęcia: 
życie społeczne, war-

tości społeczne, nor-

my, postawy, cnoty 

obywatelskie, konflikt 
społeczny, anomia, 

dewiacja, patologia, 

instytucja społeczna, 
negocjacje, mediacje, 

arbitraż, koncyliacja, 

kompromis, burza 
mózgów, analiza 

SWOT, metaplan, 

drzewo decyzyjne, 

światopogląd, ład 

– charakteryzuje 
znaczenie instytucji 

społecznych 

– uzasadnia, jakie 

zalety i wady mają 
negocjacje, mediacje 

i arbitraż 

– uzasadnia i ocenia 
uwarunkowania 

prawidłowego proce-

su decyzyjnego 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródła ikonogra-

ficznego i schema-

tów 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– techniki dramowe  

– wejście w rolę 

 

– podręcznik 

– infografika: 

Rodzaje insty-

tucji społecz-

nych, podręcz-

nik, s. 34 

– rysunek saty-
ryczny, pod-

ręcznik, s. 35 

– tabela: Ro-
dzaje konflik-

tów społecz-

nych, podręcz-

 



społeczny, referen-

dum, plebiscyt, głoso-

wanie, wybory 
– przedstawia mecha-

nizmy regulujące ży-

cie społeczne 
– wyjaśnia mechanizm 

konfliktów między-

grupowych, w tym ich 

eskalacji 
– wymienia zasady i 

metody rozwiazywa-

nia problemów 
– wyjaśnia, czym jest 

anomia i jakie niesie 

ze sobą skutki 

 

nik s. 35 

– schemat, 

Podział kon-
fliktów ze 

względu na 

rodzaj uczest-
ników pod-

ręcznik, s. 36 

– tabela: Wy-

brane metody 
kreatywnego 

rozwiązywania 

problemów, 
podręcznik, s. 

37 

– schemat: 

Proces podej-
mowania decy-

zji, podręcznik, 

s. 38 
– schemat: 

Fazy procesu 

decyzyjnego, 
podręcznik, s. 

38 

 

5. Człowiek a 

zbiorowości 

1 Wprowadze-

nie do reali-
zacji pkt I.3 

1. Zapoznanie z różnymi 

zbiorowościami spo-
łecznymi, procesem 

powstawania więzi spo-

łecznych i rozwojem 
stosunków społecznych. 

– definiuje podstawo-

we pojęcia: więzi spo-
łeczne, zbiorowość 

społeczna, społeczeń-

stwo, dystanse prze-
strzenne człowieka, 

działania społeczne, 

flash mob 

– wymienia rodzaje 
więzi społecznych 

– omawia, jak powsta-

ją więzi społeczne 
– wyjaśnia dystanse 

przestrzenne człowie-

ka wg Edwarda Halla 

 

– charakteryzuje 

różne zbiorowości 
społeczne 

– porównuje wspól-

notę i społeczeństwo 
pod względem wy-

stępujących w nich 

więzi 

– na podstawie defi-
nicji społeczeństwa i 

własnej wiedzy 

przedstawia różnice 
między społeczeń-

stwem polskim a 

niemieckim 
– analizuje różne 

rodzaje społeczności: 

lokalną, regionalną, 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

tekstu ikonogra-

ficznego, tekstu 

źródłowego i sche-

matu 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– plakat 

 

– podręcznik 

– schemat: 

Dystanse prze-
strzenne czło-

wieka według 

Edwarda Hal-

la, podręcznik, 
s. 40 

– źródło iko-

nograficzne 
(fotografia), 

podręcznik, s. 

41 

– tekst źró-

dłowy P. 

Sztompka, 

Socjologia; 

 



państwową i global-

ną 

– uzasadnia proces 
powstawania więzi 

społecznych 

 

Kraków 2002; 

s. 184, pod-

ręcznik, s. 43 
– papier, pisaki 

6. Grupy spo-

łeczne 

1 PP I.3, I.5 1. Zapoznanie z poję-

ciem i klasyfikacją grup 
społecznych oraz ich 

wpływem na jednostkę. 

– definiuje pojęcia: 

grupa społeczna, gru-
py odniesienia pozy-

tywnego i negatywne-

go, konformizm, non-
konformizm, antykon-

formizm, inkluzywny, 

ekskluzywny 
– omawia cechy grupy 

społecznej 

– przedstawia klasyfi-

kację grup społecz-
nych 
 

– charakteryzuje role 

społeczne 
– rozpoznaje grupy 

społeczne ze wzglę-

du na ich cechy 
– analizuje reguły 

wzajemności, zaufa-

nia i pomocy obo-
wiązujące w grupie 

– ocenia wpływ gru-

py na jednostkę 

– ocenia, zalety i 
wady konformizmu i 

nonkonformizmu 

– omawia i porównu-
je funkcje grup spo-

łecznych 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

tekstu źródłowego i 

schematów 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

– podręcznik 

– schemat: 

Cechy grupy 
społecznej, 

podręcznik, s. 

44 

– schemat: 
Role społecz-

ne, podręcznik, 

s. 47 

– tekst źró-

dłowy: P. 

Sztompka, 

Socjologia. 

Analiza społe-

czeństwa, Kra-

ków 2007, s. 

157–158, pod-

ręcznik, s. 47–

48 

 

 

7. Rodzina jako 

podstawowa 

grupa społeczna 

1 PP I.2 1. Uświadomienie roli 

rodziny, która stanowi 
podstawę społeczeń-

stwa. Przybliżenie jej 

funkcji na przestrzeni 

dziejów i wpływu na 
kondycję państwa. 

– wyjaśnia pojęcia: 

rodzina, rodzina wie-
lopokoleniowa, rodzi-

na „atomowa”, rodzi-

na nuklearna, pokre-

wieństwo, powinowac-
two, przysposobienie, 

wstępni, zstępni  

– omawia, jakie prze-
obrażenia następują w 

obrębie rodziny 

– wyjaśnia, jakie 
funkcje spełnia rodzi-

na 

– charakteryzuje 

współczesne typy 
rodzin 

– przedstawia, jakie 

problemy wiążą się z 

realizacją różnych 
funkcji rodziny 

– analizuje przyczy-

ny i skutki proble-
mów współczesnych 

rodzin 

– charakteryzuje 
szanse i zagrożenia 

współczesnych ro-

dzin 

– ocenia wybrane 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

tekstu źródłowego i 

schematu 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– technika SWOT 

– metaplan 

– komiks 

 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: T. Za-

lewski, Inne 

Stany. Czym 

różnią się od 

nas Ameryka-

nie, Warszawa 

2011, s. 39–40, 

podręcznik, s. 

52 
– schemat: 

Stopnie po-
krewieństwa, 

podręcznik, s. 

 



stosunki prawnoro-

dzinne 

– analizuje, które 
problemy współcze-

snych rodzin mogą 

wpłynąć na trwałość 
małżeństwa 

 

 53 

– dane staty-

styczne: pod-
ręcznik, s. 55 

8. Człowiek jako 

jednostka w spo-

łeczeństwie – 

lekcja powtórze-

niowa 

1 jw. jw. jw. jw. 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

tekstów źródłowych 

i schematu 

– burza mózgów 

– technika SWOT 

 

– podręcznik 

– schemat: 

Socjalizacja, 

podręcznik, s. 

57 
– schemat: 

Taktyki komu-

nikatu, pod-
ręcznik, s. 57 

– teksty źró-

dłowe, pod-
ręcznik, s. 60–

61 

 

 

9. Człowiek jako 

jednostka w spo-

łeczeństwie – 

lekcja sprawdza-

jąca wiadomości 

i umiejętności 

1 

PP I.1–I.7 

PR I.1–I.11, 

II.3 
jw. jw. jw. 

– samodzielna 

praca z testem 

  

10. Publicy-

stycznym okiem 

– dyskusja 

1   – czyta ze zrozumie-

niem teksty i przygo-
towuje swój głos w 

dyskusji 

– omawia teksty źró-
dłowe na temat zao-

strzenia przepisów i 

kar oraz mitów reso-

cjalizacyjnych 

 

– analizuje dwa tek-

sty źródłowe na te-
mat resocjalizacji i 

przygotowuje głos w 

dyskusji 
– na podstawie tek-

stów źródłowych i 

wiedzy pozaźródło-

wej podaje argumen-
ty uzasadniające 

tezę: zaostrzane 

przepisy i surowsze 
kary pozwolą ogra-

niczyć przestępczość 

i poprawić bezpie-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

– podręcznik 

– teksty źró-

dłowe, pod-

ręcznik, s. 62 

 

Nauczyciel zapo-

znaje uczniów z 
metodą dyskusji i 

jej rodzajami. Au-

tor podręcznika 
przygotował propo-

zycje tematów do 

dyskusji pod koniec 

każdego rozdziału.  
 

Nauczyciel może 

zaproponować dys-
kusję na temat zao-

strzenia przepisów i 

kar oraz mitów 



czeństwo 

– argumentuje swoje 

stanowisko na po-
stawioną tezę w dys-

kusji 

 

resocjalizacyjnych. 

 

II. Charakterystyka życia społecznego 

1. Społeczeń-

stwo i jego 

struktura  
 
 
 
 
 
 

1 PR III.4 1. Usystematyzowanie 

wiedzy na temat złożo-

nej zbiorowości jaką jest 

społeczeństwo i jego 
struktura. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

struktura społeczna, 

społeczeństwa mor-

ficzne, mikro i makro-
struktury, mezostruk-

tury, klasa, warstwa, 

struktura demogra-
ficzna 

– wymienia podsta-

wowe elementy struk-

tury społecznej 
– określa koncepcje 

ujmowania struktury 

społecznej 

 

– rozpoznaje społe-

czeństwo morficzne i 

amorficzne 

– charakteryzuje 
różne czynniki, które 

wpływają na prestiż 

społeczny wykony-
wanych zawodów 

– analizuje dane 

statystyczne doty-

czące prestiżu zawo-
dów, schemat i wy-

ciąga wnioski na 

temat związku pre-
stiżu z przynależno-

ścią do klasy spo-

łecznej 
– uzasadnia, co może 

być przyczyną awan-

su lub degradacji 

społecznej 
– uzasadnia, jakie 

zmiany zaszły w 

strukturze społe-
czeństw na prze-

strzeni dziejów 

– przygotowuje pro-
jekt badawczy na 

temat zróżnicowania 

strukturalnego społe-

czeństw w różnych 
kręgach cywilizacyj-

nych 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł statystycz-

nych, modelu, 

schematu i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– analiza SWOT 

 

– podręcznik 

– tekst źró-
dłowy: T. Za-

lewski, Inne 

Stany. Czym 
różnią się od 

nas Ameryka-

nie, Warszawa 

2011, s. 40, 
podręcznik, s. 

65 

– schemat: 
Elementy 

struktury spo-

łecznej, pod-

ręcznik, s. 66 
– dane staty-

styczne GUS 

2014–2018: 

Bilans ludno-

ści w Polsce 

stan w dniu 31 

grudnia każ-

dego roku, 

podręcznik, s. 

66 

– dane staty-

styczne CBOS 

2016: Prestiż 

zawodów, 

podręcznik, s. 

68 

– model: Mo-

 



del podziału 

społeczeństwa 

na klasy, pod-

ręcznik, s. 68 

2. Historyczne 

formy organizacji 

społeczeństwa 

 

1 PP I.8 

PR II.1, II.2 

1. Wyjaśnienie procesu 

przechodzenia społe-

czeństwa z jednej formy 
struktury społecznej w 

drugą na przestrzeni 

dziejów. 

– wyjaśnia pojęcia: 

teoria linearna rozwo-

ju społeczeństw, teoria 
cykliczna rozwoju 

społeczeństw, teoria 

dychotomiczna rozwo-
ju społeczeństw, spo-

łeczeństwo pierwotne, 

społeczeństwo zbie-

racko-łowieckie, spo-
łeczeństwo nomadycz-

ne, społeczeństwo 

rolnicze, społeczeń-
stwo industrialne, 

społeczeństwo postin-

dustrialne, tradycyjna 
społeczność wiejska  

– przedstawia cechy 

społeczeństwa pier-

wotnego, zbieracko-
łowieckiego, noma-

dycznego, rolniczego, 

industrialnego i post-
industrialnego 

– wyjaśnia ekono-

miczne różnice mię-
dzy poszczególnymi 

typami społeczeństw 

 

– charakteryzuje 

teorie: linearną, cy-

kliczną i dychoto-
miczną rozwoju spo-

łeczeństw 

– rozpoznaje histo-
ryczne formy orga-

nizacji społeczeń-

stwa 

– przedstawia cechy 
wiejskiej tradycyjnej 

społeczności 

– analizuje i porów-
nuje cechy poszcze-

gólnych form orga-

nizacji społeczeń-
stwa 

– wskazuje różnice 

między społeczeń-

stwem przemysło-
wym i poprzemy-

słowym 

– na podstawie źró-
deł charakteryzuje 

współczesne społe-

czeństwa zbieracko-
łowieckie lub noma-

dyczne 

– analizuje i porów-

nuje społeczeństwo 
tradycyjne i feudalne, 

oraz wyciąga własne 

wnioski 
– na podstawie źró-

deł udowadnia, że 

polskie społeczeń-

stwo rozwija się 
zgodnie z teorią line-

arną 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł statystycz-

nych, schematów i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– mapa mentalna 

 

– podręcznik 

– schemat: 

Formacje spo-

łeczno-
ekonomiczne 

wg Karola 

Marksa, pod-

ręcznik, s. 69 
– schematy: 

teoria linearna, 

teoria cyklicz-
na i teoria 

dychotomicz-

na, podręcznik, 

s. 69–70 
– tekst źró-

dłowy: A. 

Toffler, Szok 
przyszłości, 

tłum. E. Grab-

czak-Ryszka, 
W. Osiatyński, 

E. Woydyłło, 

Przeźmierowo 

2007, s. 27, 
podręcznik, s. 

71 

– tekst źró-
dłowy: Jerzy 

Motylewicz, 

Społeczeństwo 
Przemyśla w 

XVI i XVII 

wieku, Rze-

szów 2005, s. 
263–264, pod-

ręcznik, s. 71 

 



 
3. Współczesne 

formy organizacji 

społeczeństwa 

 

1 PP I.8 

PR II.2, IX.13 

1. Okreslenie przyczyn 

przemian organizacji 

społeczeństwa i klasyfi-
kowanie jego współcze-

snych form. 

– wyjaśnia pojęcia: 

społeczeństwo infor-

macyjne (społeczeń-
stwo sieciowe), społe-

czeństwo globalne, 

społeczeństwo maso-

we, społeczeństwo 
konsumpcyjne, społe-

czeństwo otwarte, 

społeczeństwo za-
mknięte, społeczeń-

stwo wolnego czasu, 

światy wirtualne, Se-
cond Life, blogi i vi-

deoblogi, portale spo-

łecznościowe (ang. 

social media), marke-
ting internetowy, gry 

sieciowe, zakupy in-

ternetowe, nawigacja, 
firmy IT, praca zdal-

na, globalizacja, mak-

donaldyzacja  
– omawia wpływ spo-

łeczeństwa masowego 

i konsumpcyjnego dla 

wyższych wartości 
– wyjaśnia, jakie za-

grożenia niosą ze sobą 

poszczególne typy 
współczesnych społe-

czeństw 

– przedstawia proces 

tworzenia się społe-
czeństwa otwartego  

 

– charakteryzuje 

cechy współcze-

snych społeczeństw 
– określa przejawy 

funkcjonowania 

społeczeństwa glo-

balnego w Polsce 
– porównuje społe-

czeństwo informa-

cyjne z globalnym, 
określa podobień-

stwa i różnice mię-

dzy nimi 
– analizuje uwarun-

kowania rozwoju 

społeczeństwa in-

formacyjnego 
– uzasadnia wpływ 

urbanizacji na roz-

wój społeczeństwa 
masowego  

– analizuje 

infografikę, pod 
kątem wpływu 

Internetu i 

komputera na 

kontrolę własnej 
osoby 

– na podstawie in-

formacji zawartych 
w źródle ikonogra-

ficznym udowadnia, 

jaki model społe-

czeństwa dominuje 
obecnie w Polsce 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, schematu 

i tekstów źródło-

wych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– projekt 

 

– podręcznik 

– rysunek saty-

ryczny, pod-

ręcznik, s. 75 

– tekst źró-
dłowy: Kon-

cepcja społe-

czeństwa in-
formacyjnego 

w: D. Barney, 

Społeczeństwo 

sieci, Warsza-
wa 2008, s. 15, 

podręcznik, s. 

75 
– tekst źró-

dłowy: P. 

Sztompka, 
Socjologia. 

Analiza społe-

czeństwa, Kra-

ków 2007, s. 
108, podręcz-

nik, s. 78 

– źródło iko-
nograficzne: 

Społeczeństwo 

informacyjne, 
podręcznik, s. 

76 
– schemat: 

Barwy współ-
czesnego spo-

łeczeństwa, 

podręcznik, s. 
79 

 

4. Przemiany 

struktury i pro-

blemy społe-

czeństwa pol-

skiego 

1 PP I.9 

PR III.2, III.3, 

III.4, III.7 

1. Uświadomienie 

przemian, jakie zaszły w 

strukturze społeczeń-
stwa polskiego na prze-

łomie XX i XXI wieku. 

– wyjaśnia pojęcia: 

drobnomieszczaństwo, 

inteligencja, chłopi, 
robotnicy, burżuazja, 

ziemianie, klasa śred-

nia, transformacja, 

– rozróżnia społe-

czeństwo Polskiej 

Rzeczypospolitej 
Ludowej (PRL) od 

współczesnego 

– charakteryzuje 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródła ikonogra-

ficznego, mapy i 

źródeł statystycz-

– podręcznik 

– wykres: 

Struktura spo-

łeczeństwa 

polskiego w 
1938 r., pod-

 



społeczeństwo postin-

dustrialne, ubóstwo, 

pauperyzacja, „nowa 
klasa”, alkoholizm i 

przestępczość, fonoho-

lizm, „mowa nienawi-
ści”, profilaktyka 

– przedstawia struktu-

rę klasowo-

warstwową współcze-
snego społeczeństwa 

polskiego według 

Edmunda Wnuka-
Lipińskiego 

– rozpoznaje proble-

my życiowe młodzie-

ży w społeczeństwie 
polskim i formułuje 

sądy w tych kwestiach 

 

wybrany problem 

życia społecznego w 

RP 
– analizuje sposoby 

adaptacji klas spo-

łecznych do zmian 
społeczno-

gospodarczych w RP 

– wskazuje na przy-

czyny degradacji i 
awansu społecznego 

przedstawicieli tych 

klas społecznych 
– uzasadnia, na czym 

polega kwestia dyfe-

rencjacji społecznej 

(różnicowania się) 
inteligencji 

– rozważa zasadność 

stosowania tej kate-
gorii do analizy 

współczesnej struk-

tury społecznej w RP 

 

nych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

ręcznik, s. 81 

– wykres:  

Zatrudnienie w 
Polsce w 1990 

r., podręcznik, 

s. 82 
– wykres: Pi-

ramida wieku 

ludności Pol-

ska 2018 r., 
podręcznik, s. 

82 

– rysunek saty-
ryczny, pod-

ręcznik, s. 84 

– mapa: Stopa 

bezrobocia 
rejestrowane-

go. Stan w 

końcu paź-
dziernika 2017 

r. Źródło GUS, 

podręcznik, s. 
85 

– wykres: 

Liczba osób w 

wieku 19-24 
lata, podręcz-

nik, s. 86 

 

5. Homo sovieti-

cus a współcze-

sne społeczeń-

stwo 

1 PR III.5, III.10 1. Zrozumienie niekon-

wencjonalnych metod 

dostosowania się do 

życia w społeczeństwie 
socjalistycznym. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Homo sovieticus, pro-

paganda, socjalizm, 

bezklasowe społeczeń-
stwo, ideologia, ko-

munizm, homosos 

– określa, czym różni 
się Homo sovieticus 

Zinowiewa od wizji 

Tischnera 

 

– dostrzega niekon-

wencjonalne metody 

dostosowania się do 

życia w społeczeń-
stwie 

– rozpoznaje współ-

czesne przykłady 
„człowieka sowiec-

kiego” 

– rozważa zasadność 
teorii „człowieka 

sowieckiego”, odno-

sząc się do konkret-

nych współczesnych 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja punkto-

wana 

 

– podręcznik 

– plakat: Ra-
dziecki plakat 

propagando-

wy, podręcz-
nik, s. 90 

– plakat: Pla-

kat z festiwalu 

Warsaw Photo 
Days, pod-

ręcznik, s. 91 

– tekst źró-
dłowy: To-

 



przykładów 

– uzasadnia nega-

tywny lub pozytyw-
ny stosunek ludzi do 

zmian ekonomicz-

nych wynikających z 
transformacji poli-

tycznej 

– analizuje niekon-

wencjonalne formy 
przystosowania się 

do zmiany systemo-

wej, na podstawie 
literatury i tekstów 

źródłowych 

– dokonuje metodą 

rybiego szkieletu 
analizy problemu 

Homo sovieticus – 

klient komunizmu 

 

masz Rakow-

ski, Łowcy, 

zbieracze, 
praktycy nie-

mocy. Etno-

grafia człowie-
ka zdegrado-

wanego, 2014, 

podręcznik, s. 

92–93 

 

6. Nierówności i 

wykluczenie spo-

łeczne 

 

1 PR III.6 1. Wyjaśnienie związku 

między nierównościami 

społecznymi, a nierów-
nością szans społecz-

nych. 

– wyjaśnia pojęcia: 

nierówności społecz-

ne, nierówność szans 
życiowych, społeczne 

wykluczenie, państwo 

dobrobytu, państwo 

opiekuńcze, egalita-
ryzm, liberalizm, po-

ziom deprywacji mate-

rialnej, spirala biedy, 
marginalizacja spo-

łeczna 

– wie, skąd wynikają 

nierówności społeczne 
– omawia, na czym 

polega społeczne wy-

kluczenie 
– przedstawia koncep-

cję sprawiedliwości 

społecznej według 
Chaima Perelmana 

 

– wyjaśnia związek 

między nierówno-

ściami społecznymi, 
a nierównością szans 

życiowych 

– na przykładzie 

źródeł, wskazuje 
przejawy nierówno-

ści społecznych 

– charakteryzuje 
mechanizm i skutki 

społecznego wyklu-

czenia i podaje spo-

soby przeciwdziała-
nia temu zjawisku 

– porównuje nierów-

ności społeczne w 
Niemczech i w Pol-

sce 

– porównuje skalę 
nierówności spo-

łecznych w Polsce i 

wybranym państwie 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródła ikonogra-

ficznego, i staty-

stycznego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– drzewo decyzyjne 

– analiza SWOT 

– podręcznik 

– wykres: 
Wskaźnik i 

próg zagroże-

nia ubóstwem 
w krajach UE 

w 2016 r., 

podręcznik, s. 
96 

– rysunek saty-

ryczny, pod-

ręcznik, s. 98 
 

 

 

 



– analizuje przejawy 

nierówności spo-

łecznej będące wy-
nikiem dyskrymina-

cji na tle niepełno-

sprawności, raso-
wym, religijnym i 

płciowym i proponu-

je sposoby ich prze-

zwyciężania 

 
7. Ruchliwość 

społeczna 

 

1 PR III.1, III.9 1. Zapoznanie z poję-

ciem ruchliwości spo-

łecznej pionowej i po-
ziomej. 

– wyjaśnia pojęcia: 

ruchliwość społeczna, 

ruchliwość struktural-
na, ruchliwość piono-

wa (wertykalna), ru-

chliwość pozioma 

(horyzontalna), ru-
chliwość wewnątrzpo-

koleniowa, ruchliwość 

międzypokoleniowa, 
mobilność przestrzen-

na, emigracja, imigra-

cja, reemigracja, re-
patriacja, impatriacja, 

deportacja, awans i 

degradacja społeczna 

– wyjaśnia uwarun-
kowania pionowej i 

poziomej ruchliwości 

społecznej 
– podaje przykłady 

pionowej oraz pozio-

mej ruchliwości spo-

łecznej.  
– omawia typy społe-

czeństw ze względu 

na natężenie ruchliwo-
ści społecznej 

 

– charakteryzuje 

emigrację, imigrację, 

reemigrację, repa-
triację, impatriację i 

deportację 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób edukacja jest 
związana z ruchli-

wością poziomą 

– przedstawia specy-
fikę procesów mi-

gracyjnych do Euro-

py i wewnątrz Euro-
py 

– analizuje specyfikę 

procesów migracyj-

nych w Europie 
– na podstawie źró-

deł określa, który 

kraj cieszy się od lat 
największą popular-

nością wśród emi-

grujących Polaków 

oraz podaje przyczy-
ny tego zjawiska 

– uzasadnia swój 

stosunek do emigra-
cji zarobkowej 

– na podstawie 

danych z wykresu 
oraz wiedzy własnej 

uzasadnia, dlaczego 

kryzys migracyjny 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł statystycz-

nych, schematu i 

źródła ikonogra-

ficznego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– ranking diamen-

towy 

– podręcznik 

– schemat: 
Przyczyny 

ruchliwości 

społecznej, 
podręcznik, s. 

100 

– rysunek saty-
ryczny, pod-

ręcznik, s. 102 

– wykres: 

Główne kie-
runki emigra-

cji w latach 

1966-2014, 
podręcznik, s. 

103 

– wykres:  
Wnioski o 

międzynaro-

dową ochronę 

(azyl) a wykry-
cia nielegalne-

go przekrocze-

nia granicy 
UE, podręcz-

nik, s. 104 
 

 



przypadł na 2015 rok 

– korzystając z 

danych z wykresu 
rozstrzyga, czy 

możemy obecnie 

mówić o 
opanowaniu kryzysu 

migracyjnego w 

Europie 

 
8. Ruchy społecz-
ne i ich wpływ na 

zmianę społeczną 

 

 

1 PR V. 10 1. Zapoznanie z funk-
cjonującymi ruchami 

społecznymi we współ-

czesnym świecie i ich 
wpływem na życie spo-

łeczne. 

– wyjaśnia pojęcia: 
zmiana społeczna, 

ruchy rewolucyjne, 

zachowawcze, ruchy 
reformatorskie, eks-

pansywne, emancypa-

cyjne, obywatelskie, 

feminizm, ekologizm, 
antyglobalizm, alter-

globalizm, sufrażystki, 

non-violence (ang. 
‘bez przemocy’)  

– omawia rodzaje 

zmian społecznych 
– wyjaśnia, kim byli i 

co zrobili Mahatma 

Gandhi i Martin Lu-

ther King 
 

– charakteryzuje 
różnice między ru-

chami rewolucyjny-

mi a reformatorski-
mi, starymi a nowy-

mi 

– przeprowadza wy-

wiad z osobą, która 
pamięta czasy Soli-

darności, walki o 

przemiany politycz-
ne i ekonomiczne w 

czasach PRL-u 

– uzasadnia słusz-
ność wprowadzonej 

w Polsce ustawy 

wprowadzającej na 

listy wyborcze tak 
zwane kwoty, czyli 

zasadę określającą 

procentowy udział 
obu płci na listach  

– realizuje projekt, 

przeprowadza bada-

nia na temat przyro-
stu naturalnego swo-

jej miejscowości w 

ciągu ostatnich pię-
ciu lat 

– analizuje założenia 

ideowe feminizmu, 
ekologizmu, anty-

globalizmu i alter-

globalizmu 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródła statystyczne-

go i tekstu źródło-

wego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– projekt (podręcz-
nik, s. 112–113) 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: Miałem 
sen..., wybor-

cza.pl (data 

dostępu: 30.01. 
2019), pod-

ręcznik, s. 109 

– wykres: Czy 

warto pielę-

gnować pa-

mięć o ruchu 

„Solidarność” 

z lat 80-tych, 

czy też nie 

warto, pod-

ręcznik, s. 110 

 

 



– redaguje przemó-

wienie do zgroma-

dzonych, w którym 
przedstawia własną 

wizję lepszej przy-

szłości społeczeń-
stwa polskiego w 

kontekście walki o 

prawa określonej 

grupy politycznej 

 
9. Charakterysty-

ka życia społecz-

nego – 
lekcja powtórze-

niowa 

 

1 jw. jw. jw. jw. 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

tekstów źródło-

wych, schematu i 

źródeł statystycz-

nych 

– burza mózgów 

– technika SWOT 

 

– podręcznik 

– schemat: 
Ruchliwość 

społeczna, 

podręcznik, s. 
115 

– źródło staty-

styczne: Lud-
ność w wieku 

od 13 lat we-

dług poziomu 

wykształcenia i 
płci, na pod-

stawie wyni-

ków spisów w 
latach 2002 i 

2011, pod-

ręcznik, s. 115 

– teksty źró-

dłowe, pod-

ręcznik, s. 117 

– wykres: 
Struktura spo-

łeczeństwa 

polskiego we-
dług wykształ-

cenia w 2016 

r., podręcznik, 

s. 116 

 

 

10. Charaktery-

styka życia spo-
1 

PP I.8, I.9 

PR II.1, II.2, 
jw. jw. jw. 

– samodzielna 

praca z testem 

  



łecznego – lek-

cja sprawdzająca 

wiadomości i 

umiejętności 

III.1-III.7, 

III.9-III.10, 

V.10, IX.13  

11. Publicy-

stycznym okiem 

– 

dyskusja 

1   – czyta ze zrozumie-

niem teksty i przygo-

towuje swój głos w 
dyskusji 

– omawia teksty źró-

dłowe na temat dys-

kryminacji kobiet i 
mężczyzn 

– analizuje dwa tek-

sty źródłowe na te-

mat dyskryminacji 
kobiet i mężczyzn 

– na podstawie tek-

stów źródłowych i 

wiedzy pozaźródło-
wej podaje argumen-

ty do postawionego 

pytania: Kto we 
współczesnym świe-

cie jest bardziej dys-

kryminowany – ko-
bieta czy mężczy-

zna? 

– argumentuje swoje 

stanowisko na po-
stawioną tezę w dys-

kusji 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

– podręcznik 

– teksty źró-
dłowe, pod-

ręcznik, s. 

119–120 

 

Nauczyciel może 

zaproponować dys-

kusję na temat dys-
kryminacji kobiet i 

mężczyzn. 

III. Naród 

1. Naród i jego 

tożsamość 

 

1 PR IV.1 1. Usystematyzowanie 

wiedzy na temat procesu 

tworzenia narodu ze 
szczególnym zwróce-

niem uwagi na czynniki 

narodowotwórcze, 

sprzyjające zachowaniu 
tożsamości narodowej. 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęć: ród, klan, ple-

mię, naród, ojczyzna, 
tożsamość narodowa, 

świadomość narodo-

wa, symbole narodo-

we, nacjonalizm 
– omawia czynniki 

narodowotwórcze: 

terytorium, pochodze-
nie etniczne, organi-

zację polityczną, inte-

grację gospodarczą, 

społeczną i kulturę 
– przedstawia proces 

tworzenia narodu 

– charakteryzuje 

czynniki narodo-

twórcze i sprzyjające 
zachowaniu tożsa-

mości narodowej 

– przygotowuje pla-

kat, uwzględniając 
10 najważniejszych 

wydarzeń, które 

miały wpływ na 
kształtowanie się 

narodu polskiego 

– charakteryzuje 

dwie koncepcje na-
rodu: etniczno-

kulturową i politycz-

ną 
– argumentuje, jaki-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– mapa mentalna 

– podręcznik 

– rysunek saty-
ryczny, pod-

ręcznik, s. 122 

– tekst źró-
dłowy: Kształ-

towanie się 

narodu pol-

skiego, pod-
ręcznik, s. 

124–125 

– źródło iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

126 
 

 



mi kryteriami powi-

nien się kierować 

człowiek utożsamia-
ny z jakimś naro-

dem. 

– uzasadnia, jaki 
wpływ na kształto-

wanie się narodu ma 

polityka 

– korzystając z do-
stępnych źródeł in-

formacji, klasyfikuje 

narody europejskie 
według kryteriów 

politycznych i et-

niczno-kulturowych 

 
2. Postawy 
względem narodu 

 

1 PR IV . 2 1. Usystematyzowanie 
wiedzy na temat postaw 

społeczeństwa wobec 

innych narodów oraz 
rozpowszechnianych 

stereotypów w świado-

mości narodowej. 

– wyjaśnia pojęcia: 
asymilacja, mniejszo-

ści narodowe i etnicz-

ne, imigranci, patrio-
tyzm, rasizm, szowi-

nizm, kosmopolityzm, 

internacjonalizm, 
ksenofobia, apartheid 

– przedstawia postawy 

społeczeństwa pol-

skiego wobec mniej-
szości narodowych i 

etnicznych oraz wobec 

innych narodów (także 
imigrantów)  

– omawia przykłady 

kosmopolityzmu we 

współczesnym świecie 

 

– omawia czynniki 
sprzyjające asymila-

cji oraz służące za-

chowaniu tożsamości 
narodowej 

– rozpoznaje przeja-

wy ksenofobii i uza-
sadnia potrzebę 

przeciwstawiania się 

temu zjawisku 

– korzystając z mate-
riałów źródłowych i 

własnych obserwa-

cji, podaje przykłady 
ksenofobii, szowini-

zmu, rasizmu, anty-

semityzmu w Polsce 

– interpretuje pojęcie 
ojczyzny ukazane w 

wierszu Karola Woj-

tyły 
– analizuje postawy 

współczesnych Pola-

ków wobec własnej 
ojczyzny i innych 

narodów 

– na podstawie teksu 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, źródła 

statystycznego i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– wywiad 

– podręcznik 

– tekst źró-
dłowy: Karol 

Wojtyła, My-

śląc ojczy-

zna..., pod-
ręcznik, s. 127 

– tekst źró-

dłowy: Anty-
semityzm w 

Polsce, pod-

ręcznik, s. 
129–130 

– wykres: Po-

stawy wobec 

muzułmanów a 
przywiązanie 

do grupy wła-

snej w Polsce, 
podręcznik, s. 

130 

– rysunek saty-

ryczny, pod-
ręcznik, s. 131 

– źródła iko-

nograficzne, 

 



źródłowego uzasad-

nia, czy słuszne jest 

twierdzenie, że Ży-
dzi są zagrożeniem 

 

podręcznik, s. 

132 

 

3. Mniejszości 

narodowe i imi-

granci w Polsce 

 

1 PP IV.4 

PR IV.2, IV.3, 

IV.6 

1. Uporządkowanie 

wiedzy na temat mniej-

szości narodowych i 
etnicznych w Polsce. 

– wyjaśnia, czego 

dotyczą: Konwencja o 

Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawo-

wych Wolności (Eu-

ropejska Konwencja 
Praw Człowieka), 

Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i 
Politycznych, Kon-

wencja Ramowa o 

Ochronie Mniejszości 

Narodowych, Ustawa 
z dnia 6 stycznia 2005 

r. o mniejszościach 

narodowych i etnicz-
nych oraz o języku 

regionalnym, Związek 

Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Pol-

sce, Niemiecka 

Wspólnota „Pojedna-
nie i Przyszłość”, 

Konwencja genewska 

z 1951, Protokół no-
wojorski z 1967, 

uchodźca, ustawa z 

dnia 13 czerwca 2003 

r. o udzielaniu 
uchodźcom ochrony 

na terytorium RP 

– wymienia międzyna-
rodowe konwencje 

chroniące prawa 

mniejszości narodo-
wych 

– odróżnia mniejszo-

ści narodowe od et-

– charakteryzuje 

postawy społeczeń-

stwa polskiego wo-
bec mniejszości na-

rodowych, etnicz-

nych i imigrantów 
– przedstawia szcze-

gółowe prawa mniej-

szości narodowych i 
etnicznych oraz gru-

py posługujące się 

językiem regional-

nym w RP 
– analizuje stan prze-

strzegania praw 

mniejszości narodo-
wych i etnicznych w 

Polsce i w wybra-

nym państwie 
– pozyskuje z róż-

nych źródeł informa-

cje na ten temat oraz 

mniejszości polskiej 
w różnych pań-

stwach 

– przedstawia i oce-
nia dziedzictwo kul-

turowe wybranej 

grupy mniejszości 

etnicznej i narodo-
wej 

– na podstawie 

przedstawionych 
badań uzasadnia, jaki 

jest najbardziej roz-

powszechniony w 
społeczeństwie pol-

skim stereotyp na 

temat Romów 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł statystycz-

nych, ikonograficz-

nych, kartograficz-

nych i tekstu źró-

dłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– mapa mentalna 

– podręcznik 

– wykresy: 

Struktura na-

rodowościowa 
Polski z lat 

1918-1939 i po 

1989 r., pod-

ręcznik, s. 134 
– tekst źró-

dłowy: O 

mniejszościach 
narodowych i 

etnicznych w 

polskim pra-
wie, podręcz-

nik, s. 135 

– źródła iko-

nograficzne, 
podręcznik, s. 

134–139 

– wykres: 
Jawne uprze-

dzenia anty-

romskie, pod-
ręcznik, s. 137 

– mapa: Roz-

mieszczenie 

mniejszości 
narodowych i 

etnicznych w 

III RP, pod-
ręcznik, s. 137. 

– wykres: Czy 

Pan(i) zdaniem 

Polska powin-
na przyjmować 

uchodźców z 

krajów obję-

 



nicznych 

– wyjaśnia, jakie 

czynniki wpłynęły na 
przedstawione na 

mapie rozmieszczenie 

poszczególnych 
mniejszości 

narodowych w Polsce 

 

tych konflikta-

mi zbrojnymi?, 

podręcznik, s. 
138 

– wykres: 

Liczba osób, 
wobec których 

szef UdsC 

wydał decyzję 

o przyznaniu 
statusu 

uchodźcy w RP 

w 2017 r., 
podręcznik, s. 

139 

– mapa: Śred-

nia ocen na 

skali sympatii–

niechęci do 

wybranych 

narodów, pod-

ręcznik, s. 139 

4. Historyczne i 

współczesne uwa-

runkowania pol-
skiej emigracji 

 

1 PR IV.4, IV.5 1. Usystematyzowanie 

wiedzy na temat histo-

rycznych przyczyn po-
toków polskiej emigracji 

oraz przedstawienie 

różnych form tożsamo-

ści Polaków mieszkają-
cych za granicą. 

– wyjaśnia pojęcia: 

potoki emigracyjne, 

migracje, Wielka 
Emigracja, emigracja 

zarobkowa i ekono-

miczna, Polacy z Kre-

sów, przesiedlenia, 
Radio Wolna Europa, 

ziemie odzyskane, 

sentymentalna polska 
tożsamość, repatriacja 

oraz czego dotyczą 

Ustawa o repatriacji z 

9 listopada 2000 r. i  
Ustawa o Karcie Po-

laka z 7 września 2007 

r. 
– podaje, jakie wyda-

rzenia historyczne 

przyczyniły się do 
powstania potoków 

– charakteryzuje 

uwarunkowania 

współczesnej emi-
gracji naszych roda-

ków 

– wyjaśnia zróżni-

cowanie form i treści 
tożsamości polskiej 

naszych rodaków 

mieszkających poza 
granicami Polski 

– analizuje przyczy-

ny zamieszkiwania 

Polaków poza grani-
cami Rzeczypospoli-

tej Polskiej 

– na podstawie tek-
stu źródłowego uza-

sadnia odpowiedź na 

pytanie: Czy każdy 
potomek obywateli 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

– podręcznik 

– źródła iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

141–148 
– tekst źró-

dłowy: O sta-

tusie repa-
trianta, pod-

ręcznik, s. 147 

 

 



polskiej emigracji 

– przedstawia różne 

formy i treści tożsa-
mości Polaków 

mieszkających za 

granicą 

 

II RP, którzy po II 

wojnie światowej 

pozostali na teryto-
rium ZSRS, ma pra-

wo do statusu repa-

trianta? 
– przedstawia zało-

żenia Karty Polaka i 

repatriacji oraz ana-

lizuje mocne i słabe 
strony tego zjawiska 

– dokonuje analizy 

porównawczej XIX-
wiecznej emigracji 

zarobkowej ze 

współczesną 

 
5. Wielowar-
stwowość tożsa-

mości narodowej 

wybranych społe-
czeństw europej-

skich 

 

1 PR IV.7 1. Wyjaśnienie wielo-
warstwowości tożsamo-

ści narodowej wybra-

nych społeczeństw eu-
ropejskich na przestrze-

ni XX i XXI wieku.  

– wyjaśnia pojęcia: 
wielowarstwowość, 

tożsamość narodowa, 

polityczna i kulturo-
wa, koncepcja narodu 

polskiego, Flamando-

wie, Walonowie, Kata-
lończycy, Kastylijczy-

cy, Baskowie, Galisyj-

czycy, ETA, odrębność 

narodowa 
– wyjaśnia, na czym 

polega wielowar-

stwowość tożsamości 
narodowej 

– wyjaśnia charakter 

kantonalny tożsamości 

narodowej w Szwajca-
rii 

 

– charakteryzuje 
tożsamość narodową 

mieszkańców Szwaj-

carii, Belgii, Hiszpa-
nii, Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej 

– określa Hiszpanię 
jako państwo regio-

nalne i przedstawia 

problem autochto-

nów 
– charakteryzuje 

działania niepodle-

głościowe wybranej 
przez siebie narodo-

wości 

– analizuje złożoną 

tożsamość Walonów 
i Flamandów 

– uzasadnia, na wy-

branych przykła-
dach, czy zróżnico-

wana tożsamość 

narodowa jest prze-
szkodą dla jedności 

tożsamości pań-

stwowej, czy nie ma 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, kartogra-

ficznych i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– plakat 

– projekt 

 

– podręcznik 

– mapa: Gra-
nice kantonów 

w Szwajcarii, 

podręcznik, s. 

150 
– tekst źró-

dłowy: Szwaj-

carska wieża 
Babel, pod-

ręcznik, s. 15. 

– mapa: Regio-

ny w Belgii, 

podręcznik, s. 

152 

– mapa: Po-

dział na regio-
ny w Hiszpa-

nii, podręcz-

nik, s. 15. 
– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 
150–15. 

– mapa: Wiel-

ka Brytania i 

 



wpływu 

– na podstawie da-

nych rozstrzyga, jaka 
jest tendencja Irland-

czyków w XXI wie-

ku na temat pozosta-
nia Irlandii Północ-

nej w Wielkiej Bry-

tanii  

 
 

Irlandia Pół-

nocna – po-

dział na tery-

toria, pod-

ręcznik, s. 15. 

6. Polityka wy-
branych państw 

wobec mniejszo-

ści narodowych i 
imigrantów 

1 PR IV.6, IV.8, 
IV. 10 

1. Przedstawienie róż-
nych modeli polityki 

wobec mniejszości na-

rodowych i imigrantów 
we współczesnym świe-

cie. 

– wyjaśnia pojęcia: 
unifikacja, asymilacja, 

integracja, akultura-

cja, grupy etniczne, 
pakty i umowy mię-

dzynarodowe, Meksy-

kanie,  
multi-kulti, melting 

pot , „przybysze z 

Maghrebu” oraz cze-

go dotyczy Konwen-
cja genewska z 1951 r. 

– przedstawia różne 

modele polityki wobec 
imigrantów (unifika-

cja, asymilacja, inte-

gracja, wielokulturo-

wość) w państwach 
Europy 

– omawia kwestię 

akulturacji i asymilacji 
grup mniejszościo-

wych, w tym mi-

granckich 

 

– porównuje stosu-
nek różnych państw 

Europy do imigran-

tów 
– dowodzi, jakie 

warunki powinien 

spełnić imigrant, aby 
uzyskać polskie 

obywatelstwo 

– analizuje stan prze-

strzegania praw 
mniejszości narodo-

wych w wybranych 

państwach  
– charakteryzuje 

wieloetniczność 

współczesnych pań-

stw 
– uzasadnia wpływ 

polityki państwa na 

akulturację i asymi-
lację grup mniejszo-

ściowych 

– argumentuje, jakie 
zagrożenia dla UE 

niesie wzrost liczby 

imigrantów 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, i tekstów 

źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– Analiza SWOT 

– podręcznik 

– plakat, pod-
ręcznik, s. 157 

– tekst źró-

dłowy: Inte-

gracja imi-
grantów w 

Stanach Zjed-

noczonych, 
podręcznik, s. 

159 

– tekst źró-

dłowy: Kon-
wencja ramo-

wa o ochronie 

mniejszości 
narodowych, 

1995 r., art. 5, 

podręcznik, s. 
160 

– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 
157–163 

 

 

7. Grupy auto-
chtoniczne we 

współczesnym 

świecie 

1 PR IV. 9 1. Wyjaśnienie specyfiki 
społeczno-kulturowej 

wybranych rdzennych 

grup autochtonicznych 
na kontynencie amery-

– wyjaśnia pojęcia: 
autochtoni, rezerwaty, 

Indianie, akulturacja, 

Red Power (Indiańska 
siła) panindianizm, 

– omawia różne mo-
dele polityki wobec 

tych grup 

– charakteryzuje 
Aborygenów, Indian 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, źródła 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: India-
nie Kanady i 

 



 kańskim, w Związku 

australijskim i azjatyc-

kiej części Federacji 
Rosyjskiej. 

Inuici (Eskimosi), 

Aleuci, Buriaci, 

Ewenkowie, Jakuci, 
Ketowie, Jukagirzy, 

autonomia 

– przedstawia specyfi-
kę społeczno-

kulturową wybranych 

rdzennych grup auto-

chtonicznych na kon-
tynencie amerykań-

skim, w Związku Au-

stralijskim lub azja-
tyckiej części Federa-

cji Rosyjskiej 

 

oraz autochtonów 

zamieszkujących 

Federację Rosyjską 
– na podstawie źró-

deł, analizuje sytua-

cję ekonomiczną 
Indian w USA i uza-

sadnia, czy zgadza 

się z tezą, że w 

ostatnich czasach 
ona się poprawia 

oraz rozwija się pa-

nindianizm 
– analizuje dane 

statystyczne doty-

czące edukacji Abo-

rygenów i pozosta-
łych mieszkańców 

Australii i formułuje 

wnioski 

 

kartograficznego i 

statystycznego oraz 

tekstu źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– projekt 

USA wspólnie 

walczą, pod-

ręcznik, s. 
169–170 

– źródła iko-

nograficzne, 
podręcznik, s. 

165–173 

– mapa: Wy-

brane grupy 
autochtoniczne 

Federacji Ro-

syjskiej, pod-
ręcznik, s. 

172–173 
– źródło staty-

styczne: Ucz-
niowie i stu-

denci ludności 

rdzennej i po-
zostałej Au-

stralii według 

grup wieko-
wych w 2006 

r., podręcznik, 

s. 174 

 
8. Konflikty spo-
łeczne we współ-

czesnym świecie 

 

2 PR I.10, III.8 1. Uświadomienie pro-
blemu konfliktów, ich 

rodzajów, przyczyn 

występowania oraz 
przebiegu i charakteru 

konfliktów które wystą-

piły w krajach na prze-

łomie XX i XXI wieku. 

– wyjaśnia pojęcia: 
konflikt społeczny, 

konfliktów pokoleń, 

konflikty klasowe, 
konflikty kulturowe, 

konflikty rasowe, kon-

flikty narodowe, kon-

flikty plemienne, kon-
flikty religijne, wojna 

sześciodniowa, pierw-

sza intifada, Autono-
mia Palestyńska, po-

wstanie zapatystów, 

konflikt multilateralny 
– omawia rodzaje 

konfliktów społecz-

nych 

– charakteryzuje 
przyczyny i skutki 

konfliktów w byłej 

Jugosławii, Sudanie, 
Izraelu, Meksyku, 

Syrii 

– wskazuje na mapie 

obszar występowania 
ISIS 

– charakteryzuje 

inny niż opisany w 
podręczniku konflikt 

społeczny istniejący 

we współczesnym 
świecie 

– przedstawia i uza-

sadnia przyczyny, 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, kartogra-

ficznych i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– projekt edukacyj-

ny (podręcznik, s. 

182) 

– podręcznik 

– mapa: Lud-
ność i państwa 

byłej Jugosła-

wii, podręcz-

nik, s. 177 
– mapa: Lud-

ność Sudanu i 

Sudanu Połu-
dniowego, 

podręcznik, s. 

178 

– mapa: Izrael-
Palestyna, 

podręcznik, s. 

177 

 



– wyjaśnia, jakie są 

przyczyny powstawa-

nia konfliktów między 
narodami 

 

skutki oraz metody 

rozwiązania czterech 

wybranych konflik-
tów między naroda-

mi 

– analizuje próby 
rozwiązywania dłu-

goletnich konfliktów 

przez organizacje 

międzynarodowe: 
ONZ, NATO, Unię 

Afrykańską, Unię 

Europejską i po-
szczególne państwa 

 

– mapa: Syria i 

Irak w kwiet-

niu 2018 r., 
podręcznik, s. 

179 

– źródła iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

176–181  

9. Naród – lekcja 

powtórzeniowa 
1 jw. jw. jw. jw. 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

tekstów źródło-

wych, źródła karto-

graficznego i źródeł 

statystycznych 

– burza mózgów 

– technika SWOT 

 

– podręcznik 

– źródła staty-

styczne, pod-

ręcznik, s. 185 

– teksty źró-

dłowe, pod-

ręcznik, s. 186 

 

 

10. Naród – lek-

cja sprawdzająca 

wiadomości i 

umiejętności 

1 

PP IV.4 

PR I.10, III.8, 

IV.1-IV.10 
 

jw. jw. jw. 
– samodzielna 

praca z testem 

  

11. Publicy-

stycznym okiem 

– dyskusja 

1   – czyta ze zrozumie-
niem teksty i przygo-

towuje swój głos w 

dyskusji 
– omawia teksty źró-

dłowe na temat pol-

skiego współczesnego 

patriotyzmu 

 

– analizuje dwa tek-
sty źródłowe na te-

mat polskiego 

współczesnego pa-
triotyzmu 

 i przygotowuje głos 

w dyskusji 

– na podstawie tek-
stów źródłowych i 

wiedzy pozaźródło-

wej podaje argumen-
ty uzasadniające 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

– podręcznik 

– teksty źró-

dłowe, pod-
ręcznik, s. 

187–188. 

 

Nauczyciel może 
zaproponować dys-

kusję na temat pol-

skiego współcze-
snego patriotyzmu. 

 



odpowiedź na pyta-

nie: Czy Polacy to 

patrioci? 
– argumentuje swoje 

stanowisko na po-

stawioną tezę w dys-
kusji: Czy Polacy to 

patrioci? 

IV. Kultura 

1. Kultura współ-
czesnego świata 

1 PR II.6 1. Analiza i charaktery-
styka wieloznacznego 

pojęcia, jakim jest kultu-

ra, oraz przedstawienie 
cech kultury masowej. 

– wyjaśnia pojęcia: 
kultura, kultura ma-

sowa, kultura mate-

rialna, kultura du-
chowa, kultura spo-

łeczna, kultura osobi-

sta, dziedzictwo kultu-

rowe, komercjalizacja, 
dyferencja, kultura 

symboliczna, kultura 

wysoka (elitarna) 
– wymienia rodzaje 

kultury 

– rozpoznaje kulturę 
symboliczną i masową 

– określa typy kultury 

symbolicznej 

 

– charakteryzuje 
cechy kultury wyso-

kiej, masowej, ludo-

wej i narodowej 
– omawia czynniki, 

które nadają okre- 

ślonemu systemowi 

kulturowemu niepo- 
wtarzalny charakter 

– analizuje, na przy-

kładach zjawisk kul-
turowych cechy kul-

tury masowej 

– uzasadnia, w jakim 
wymiarze wszystkie 

systemy kulturowe 

są do siebie podobne 

– na podstawie źró-
dła ikonograficznego 

przedstawia ewolu-

cję kultury i określa 
jej rodzaj 

– projektuje plakat 

promujący dowolny 

rodzaj kultury 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, schematu 

i tekstu źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– wirtualna wy-
cieczka po wybra-

nym muzeum 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: Kształ-
towanie się 

systemów kul-

turowych, pod-
ręcznik, s. 19. 

– schemat: 

Typy kultury 
symbolicznej, 

podręcznik, s. 

193 

– źródła iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

191–199 

 

2. Religia jako 

rzeczywistość 

społeczno-
kulturowa 

1 PP II.3 

PR II.7 

1. Zapoznanie z religia-

mi i wyznaniami wystę-

pującymi we współcze-
snym świecie oraz aktu-

alną sytuacją Kościoła 

katolickiego w Europie. 

– wyjaśnia pojęcia: 

religia, profanum i 

sacrum, doktryna reli-
gijna, kult religijny, 

kościół, wyznanie, 

kapłani, sekty, organi-
zacja wspólnoty, reli-

gie monoteistyczne i 

– charakteryzuje 

religie jako zjawisko 

społeczne  
– porównuje religij-

ność społeczeństwa 

polskiego z religij-
nością innych społe-

czeństw 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, schema-

tów i źródeł staty-

stycznych 

– podręcznik 

– schemat: 

Struktura reli-

gii, podręcz-

nik, s. 200 
– schemat: 

Funkcje reli-

gii, podręcz-

 



politeistyczne, chrze-

ścijaństwo, judaizm, 

islam, hinduizm, bud-
dyzm, konfucjanizm, 

wyznanie katolickie, 

prawosławne, luterań-
skie, kalwińskie, an-

glikańskie, tożsamość 

kulturowa, różnorod-

ność, laicyzacja, dia-
gnoza społeczna 

– przedstawia funk-

cjonujące w RP ko-
ścioły i inne związki 

wyznaniowe 

– wymienia religie i 

wyznania występujące 
obecnie na świecie 

– omawia funkcje 

religii 

 

– analizuje religij-

ność we współcze-

snym społeczeństwie 
polskim 

– ocenia, jaki wkład 

w rozwój polskiej 
kultury wnieśli wy-

znawcy różnych 

religii 

– ocenia aktualną 
sytuację kościoła 

katolickiego w Eu-

ropie 
– uzasadnia, jaka jest 

tendencja w ocenie 

kościoła na podsta-

wie danych staty-
stycznych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja – śnież-
na kula 

nik, s. 201 

– wykres: Któ-

ry z poniższych 
opisów naj-

bardziej pasuje 

do Pana(i) 
sytuacji?, pod-

ręcznik, s. 206 

– wykres: Jak, 

ogólnie rzecz 
biorąc, ocenia 

Pani(i) aktual-

ną sytuację 
Kościoła kato-

lickiego?, pod-

ręcznik, s. 207 

– wykres: 
Szczegółowy 

podział przy-

należności 
religijnej osób 

w wieku 16–29 

lat w 22 kra-
jach europej-

skich (ESS 

2014–16), 

podręcznik, s. 
209 

– źródła iko-

nograficzne, 
podręcznik, s. 

202–205 

 
3. Obrzędowość w 

polskiej kulturze 
współczesnej  

1 PR II.8, II.9 1. Usystematyzowanie 

wiedzy na temat trady-
cyjnej, polskiej obrzę-

dowości i jej obecności 

w polskiej kulturze 
współczesnej. 

– wyjaśnia pojęcia: 

obrzędy, tradycja, 
zwyczaje, obrzędy 

przejścia, rytuały, 

obrzęd inicjacji, ob-
rzezanie, święcenia 

kapłańskie, oczepiny, 

Taniec Słońca, komer-
cjalizacja, rytuały 

chrześcijańskie, po-

gańskie, świeckie (la-

– wykazuje obecność 

tradycyjnej obrzę-
dowości dorocznej w 

polskiej kulturze 

współczesnej 
– porównuje infor-

macje historyczne na 

temat obrzędów z 
dzisiejszymi rozwią-

zaniami w Polsce 

– rozstrzyga, które 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych i schematu 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– plakat 

– wywiad 

– podręcznik 

– schemat: 

Funkcje ob-
rzędu, pod-

ręcznik, s. 211 

– źródła iko-

nograficzne, 
podręcznik, s. 

212–217 

 



ickie), postrzyżyny, 

sakrament pierwszej 

komunii, sakrament 
bierzmowania, ślub, 

wesele, swaty, oglę-

dziny, zaręczyny, zrę-
kowiny, biała suknia, 

bramy weselne, rytuał 

powitania chlebem i 

solą, rozpleciny, ocze-
piny, pokładziny, ob-

rzęd pogrzebowy, 

pasowanie na ucznia, 
studniówka, osiem-

nastka, składanie ślu-

bowania przez nau-

czyciela, święta: Boże 
Narodzenie, Wielka-

noc, Trzech Króli, 

Wigilia, Wielki Ty-
dzień, śmingus - dyn-

gus, topienie marzan-

ny, dożynki, Mikołaj, 
andrzejki, karnawał, 

noc świętojańska, noc 

Kupały, sobótka, 

dëgòwanié, rezurek-
cja, etnolog 

– wyjaśnia znaczenie 

obrzędów przejścia i 
wykazuje ich obec-

ność w polskiej kultu-

rze współczesnej 
– omawia funkcje 

obrzędu 

 

obrzędy mają cha-

rakter świecki, a 

które religijny 
– charakteryzuje 

obrzędy przejścia z 

własnego życia 
– ocenia zasadność 

obchodzenia pew-

nych obrzędów we 

współczesnym spo-
łeczeństwie polskim 

– wyszukuje ciekawe 

obrzędy z własnego 
środowiska i prezen-

tuje je w klasie 

4. Postrzeganie 

innych kultur oraz 
subkultury mło-

dzieżowe 

1 PP I.6 

PR II.10, II. 
12 

1. Zrozumienie różnic 

między społeczeństwa-
mi, pojęcia pluralizmu 

kulturowego we współ-

czesnym świecie i funk-
cjonowania subkultur. 

– wyjaśnia pojęcia: 

pluralizm kulturowy, 
tolerancja, kontrkultu-

ra, kultura alterna-

tywna, subkultura 
młodzieżowa, postawa 

etnocentryczna, de-

formacja, postawa 

– omawia kwestię 

deformacji w po-
strzeganiu innych 

kultur 

– charakteryzuje 
kontrkulturę i kulturę 

alternatywną 

– analizuje mocne i 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych i tekstu 

źródłowego 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: Po-

strzeganie 
kultury Indian 

przez polskich 

podróżników, 

 



relatywistyczna, ak-

ceptacja, tolerancja 

kulturowa, Happening 
Pomarańczowej Al-

ternatywy  

– przedstawia wybra-
ne subkultury obecne 

w Polsce 

– odróżnia tolerancję 

od akceptacji, postawę 
etnocentryczną od 

relatywistycznej 

 

słabe strony wizji 

rzeczywistości wy-

branych subkultur 
– ocenia znaczenie 

akceptacji i toleran-

cji dla życia społecz-
nego 

– uzasadnia własne 

stanowisko dotyczą-

ce odpowiedzi na 
pytanie: 

Czy we współcze-

snym świecie mamy 
do czynienia z de-

formacją w postrze-

ganiu innych kultur? 

na podstawie analizy 
tekstów źródłowych 

i wiedzy posiadanej 

wiedzy 

 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja (teksty 
źródłowe nr 1–3 

podręcznik, s. 224–

225) 

podręcznik, s. 

219 

– tekst źró-
dłowy: 

Happening 

Pomarańczo-
wej Alternaty-

wy, podręcz-

nik, s. 221–

222 
– infografika: 

Wybrane sub-

kultury mło-
dzieżowe, pod-

ręcznik, s. 223 
 

5. Zróżnicowanie 

psychokulturowe 

świata 

 

1 PP I.4 

PR II.4, II.5 

1. Przedstawienie kata-

logu wartości afirmo-

wanych w społeczeń-
stwie polskim. 

2. Uświadomienie róż-

nic między społeczeń-

stwami indywiduali-
stycznymi a kolektywi-

stycznymi, wspólnych i 

różnorodnych wartości 
afirmowanych w społe-

czeństwach europej-

skich.  

– wyjaśnia pojęcia: 

wartości afirmowane, 

liberalizm moralny, 
szacunek innych ludzi, 

Europejski Sondaż 

Społeczny, wartości 

kolektywistyczne, war-
tości indywiduali-

styczne 

– wyjaśnia, jakie war-
tości są afirmowane w 

społeczeństwie pol-

skim 

– przedstawia katalog 
wartości uznawanych 

w Polsce na podstawie 

wyników badań opinii 
publicznej 

 

– omawia katalog 

wartości afirmowa-

nych w społeczeń-
stwie polskim 

– na podstawie źró-

dła statystycznego, 

określa, które warto-
ści są najistotniejsze 

dla społeczeństwa 

polskiego, które 
nadają sens życia 

– analizuje katalog 

wartości afirmowa-

nych w społeczeń-
stwie polskim 

– omawia wspólność 

i różnorodność war-
tości afirmowanych 

w społeczeństwach 

europejskich wyko-
rzystując wyniki 

badań opinii pu-

blicznej 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 
źródeł statystycz-

nych, źródeł ikono-

graficznych i tekstu 

źródłowego 
 

– elementy wykładu 

 

– burza mózgów 

 

– drzewko decyzyj-
ne 

– podręcznik 

– wykresy: 

Wartości Po-
laków w 2016 i 

2017 r.,  

podręcznik, s. 

226, 227 
– wykres: 

Wartości przy-

czyniające się 
dobrego funk-

cjonowania 

ogółu, pod-

ręcznik, s. 227 
– wykres: Ob-

szary kultury 

narodowej 
według metody 

Geerta Hofste-

de’a,  
podręcznik, s. 

230 

– tekst źró-

 



– analizuje cechy 

indywidualizmu i 

kolektywizmu w 
aspekcie psychospo-

łecznym i instytu-

cjonalnym 
– wykazuje zróżni-

cowanie psychokul-

turowe świata w 

aspekcie indywidua-
lizmu i kolektywi-

zmu 

– uzasadnia zróżni-
cowanie psychokul-

turowe świata w 

aspekcie psychospo-

łecznym i intytucjo-
nalnym 

– ocenia, które war-

tości w największym 
stopniu przyczyniają 

się do dobrego funk-

cjonowania społe-
czeństwa 

 

dłowy: Indy-

widualizm vs. 

kolektywizm a 
współpraca 

ludzi, podręcz-

nik, s. 231 
– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 

226–234 
 

 

 

6. Współczesne 

spory światopo-

glądowe 

2 PP I.4 

PP II.11 

1. Uporządkowanie 

wiedzy na temat sporów 

światopoglądowych 
toczących się we współ-

czesnym świecie, przed-

stawienie argumentów 
obydwu stron. 

– wyjaśnia pojęcia: 

etyka, deklaracja hel-

sińska, wiwisekcja, 
eutanazja, aborcja, in 

vitro, badania gene-

tyczne, modyfikacja 
genetyczna, związki 

partnerskie, szczepie-

nia ochronne, DNA, 

klonowanie człowieka, 
homoseksualizm 

– wie, jakie są spory 

światopoglądowe we 
współczesnym świecie 

– rozumie, dlaczego 

aborcja, in vitro, euta-
nazja, legalizacja 

związków partner-

skich i klonowanie 

– na podstawie mapy 

porównuje sytuację 

par homoseksual-
nych w Polsce i na 

świecie 

– na podstawie da-
nych statystycznych, 

określa, jaka część 

ludzi jest za upo-

rczywą terapią 
– prezentuje katalog 

wartości afirmowa-

nych w społeczeń-
stwie polskim i do-

konuje jego analizy 

 – analizuje rolę war-
tości w światopoglą-

dzie 

– rozważa argumen-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, kartogra-

ficznych i źródła 

statystycznego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– projekt edukacyj-

ny (podręcznik s. 
240) 

– podręcznik 

– mapa: Do-

puszczalność 

aborcji we 
wczesnym 

etapie ciąży w 

poszczegól-

nych pań-
stwach świata, 

podręcznik, s. 

235 
– wykres: nt. 

eutanazji, pod-

ręcznik, s. 236 

– mapa: Prze-
pisy dotyczące 

związku osób 

tej samej płci 

 



budzi wiele emocji 

 
ty stron sporów 

światopoglądowych 

na temat np. aborcji 
eutanazji, modyfika-

cji genetycznych, in 

vitro czy związków 
partnerskich 

 

w poszczegól-

nych pań-

stwach świata, 
podręcznik, s. 

238 
– źródła iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

233–239 

 
7. Kultura – lekcja 
powtórzeniowa 

 

1 

jw. jw. jw. jw. 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

schematów i źródeł 

statystycznych 

– burza mózgów 

– technika SWOT 

 

– podręcznik 

– źródła staty-

styczne, pod-
ręcznik, s. 244, 

245, 246 

– schematy, 
podręcznik, s. 

242 

 

 

8. Kultura – lek-

cja sprawdzająca 

wiadomości i 

umiejętności 

1 
PP I.4, I.6, 

II.3  

PR II.4, II.12 
jw. jw. jw. 

– samodzielna 

praca z testem 

  

9. Publicystycz-

nym okiem – 

dyskusja 

1   – czyta ze zrozumie-

niem teksty i przygo-

towuje swój głos w 

dyskusji 
– omawia teksty źró-

dłowe na temat pro-

jektu ustawy o związ-
kach partnerskich 

 

– analizuje dwa tek-

sty źródłowe na te-

mat projektu ustawy 

o związkach partner-
skich i przygotowuje 

głos w dyskusji 

– na podstawie tek-
stów źródłowych i 

wiedzy pozaźródło-

wej podaje argumen-
ty uzasadniające 

odpowiedź na pyta-

nie: Czy zalegalizo-

wać związki partner-
skie w Polsce? 

– argumentuje swoje 

stanowisko na po-
stawioną tezę w dys-

kusji: Czy zalegali-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

– podręcznik 

– teksty źró-
dłowe, pod-

ręcznik, s. 

247–248 

 

Nauczyciel może 

zaproponować dys-

kusję na temat pro-

jektu ustawy o 
związkach partner-

skich. 

 



zować związki part-

nerskie w Polsce? 

 

V. Media we współczesnym świecie 

1. Media w Polsce 

i na świecie 

 

1 PP II.6 

PR VI.15, 

VI.19 

1. Zapoznanie ze środ-

kami masowego przeka-

zu w Polsce i na świecie 
oraz krytyczna analiza 

przekazów medialnych. 

– wyjaśnia pojęcia: 

media, środki maso-

wego przekazu, „Ti-
me”, „Newsweek”. 

„Gazeta Wyborcza”, 

Radio Zet, stacje Pol-

sat, TVN, Media wol-
nego kroku, media 

szybkiego kroku, me-

dia tradycyjne, media 
zimne, media gorące, 

agencja prasowa, 

Polska Agencja Pra-

sowa (PAP), prasa, 
stacje publiczne, roz-

głośnie komercyjne, 

telewizja, abonament 
radiowo-telewizyjny, 

Internet, strony WWW 

– poznaje rodzaje 
mediów 

– wymienia główne 

stacje telewizyjne i 

radiowe, portale inter-
netowe, dzienniki i 

tygodniki 

– omawia różne ro-
dzaje prasy 

 

– charakteryzuje 

współczesne media 

w Polsce 
– dokonuje 

klasyfikacji pięciu 

dowolnych 

czasopism 
– uzasadnia znacze-

nie Internetu jako 

środka masowego 
przekazu 

– charakteryzuje 

specyfikę jednego z 

tygodników opinii ze 
względu na odbiorcę, 

formę przekazu, 

orientację ideolo-
giczną, typ własności 

– na podstawie da-

nych statystycznych, 
prezentuje najbar-

dziej opiniotwórcze 

media w pierwszej 

połowie 2018 r. 
– analizuje rolę me-

diów społecznościo-

wych w życiu poli-
tycznym 

– przedstawia i oce-

nia dane z rankingu 
oglądalności stacji 

telewizyjnych w 

Polsce w 2017 r. 

– ocenia rolę prasy 
wielkonakładowej w 

debacie publicznej 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– mapa mentalna 

– podręcznik 

– wykres: 

Najbardziej 
opiniotwórcze 

media w 

pierwszej po-

łowie 2018 r., 
podręcznik, s. 

253 

– dane staty-
styczne: Ran-

king oglądal-

ności stacji 

telewizyjnych 
w Polsce w 

2017 r., pod-

ręcznik, s. 254 
Schemat me-

diów społecz-

nościowych w 
Polsce, pod-

ręcznik, s. 256 

– źródła iko-

nograficzne, 
podręcznik, s. 

250–256 

 

 

2. Funkcje me-

diów w państwie  

1 PP II.7 
PR VI.14, 

1. Uporządkowanie 
wiedzy na temat środ-

– wyjaśnia pojęcia: 
przekaz medialny, 

– charakteryzuje rolę 
współczesnych me-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

– podręcznik  



VI.16, X.2 ków masowego przeka-

zu, jako jednej z form 

komunikacji społecznej. 

przekaz informacji, 

debata publiczna, 

selekcja informacji, 
propaganda, media 

jako czwarta władza, 

hierarchia ważności 
informacji 

– omawia funkcje 

mediów w państwach 

demokratycznych i 
niedemokratycznych 

– wymienia zadania i 

funkcje mass mediów 
wg Denisa McQuail’a 

 

diów społecznościo-

wych w życiu poli-

tycznym 
– wyjaśnia podsta-

wowe techniki ma-

nipulacji wykorzy-
stywane w mediach 

– krytycznie analizu-

je przekazy medialne 

– porównuje przeka-
zy różnych mediów 

dotyczące tych sa-

mych wydarzeń i 
procesów 

 – formułuje własną 

opinię na temat wy-

darzeń, w oparciu o 
poznane fakty 

– analizuje przebieg 

debaty publicznej na 
wybrany temat 

– ocenia, w jakim 

stopniu mass media 
kształtują opinię 

publiczną 

 

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, tabeli, 

schematu i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja: W 

jakim stopniu mass 

media kształtują 
opinię publiczną? 

(podręcznik, s. 259) 

– tabela: Za-

dania i funkcje 

mass mediów 
wg Denisa 

McQuail’a, 

podręcznik, s. 
260. 

– tekst źró-

dłowy: Prezen-

tacja wiado-
mości w me-

diach, pod-

ręcznik, s. 262. 
– schemat: 

Funkcje me-

diów jako 

czwartej wła-
dzy, podręcz-

nik, s. 262 

– rysunek saty-
ryczny, pod-

ręcznik, s. 264 

– źródła iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

260–264 

– rysunek saty-
ryczny, pod-

ręcznik, s. 264 

 

 
3. Niezależność i 

pluralizm mediów 
1 PP II.7 

PR VI.16, X.2 

1. Wyjaśnienie pojęć 

związanych z plurali-

zmem mediów i obo-

wiązującą regulacją 
prawną gwarantującą 

niezależność i pluralizm 

mediów. 

– wyjaśnia pojęcia: 

pluralizm mediów, 

Europejska Konwen-

cja Praw Człowieka z 
1950r., wolność sło-

wa, pluralizm struktu-

ralny, pluralizm za-
wartości,  

Krajowa Rada Radio-

fonii i Telewizji 
(KRRiT), rynek telewi-

zyjny, komercjalizacja 

mediów, komercjali-

– omawia regulacje 

prawne gwarantujące 

wolność, niezależ-

ność i pluralizm 
mediów w Polsce 

– określa rolę Rady 

Etyki Mediów i Kra-
jowa Rada Radiofo-

nii i Telewizji 

(KRRiT) 
– odróżnia fakty od 

opinii 

– rozpoznaje przeja-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, schematu, 

źródła statystyczne-

go i tekstu źródło-

wego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– podręcznik 

– schemat: 

dwa modele 

funkcjono-

wania mass 

mediów, pod-

ręcznik, s. 266 

– wykres: Po-

dział rynku 
telewizyjnego 

w Polsce w 

2017 r., pod-

 



zacja kapitału medial-

nego, etyka medialna, 

Karta Etyczna Me-
diów, Kodeks Etyki 

Dziennikarskiej, Rada 

Etyki Mediów 
– wyjaśnia podstawo-

we mechanizmy ma-

nipulacji wykorzysty-

wane w mediach 
– przedstawia, na 

czym polega pluralizm 

mediów i jakie są jego 
rodzaje 

– podaje przykłady 

kontroli władzy przez 

media 

 

wy nieetycznych 

zachowań dziennika-

rzy. 
– analizuje, na 

współczesnych przy-

kładach, przypadki 
ograniczenia praw 

mediów 

– krytycznie analizu-

je przekazy medialne 
różnych stacji i for-

mułuje własne opi-

nie, opierając się na 
poznanych faktach 

– uzasadnia tezę, że 

poziom krytycyzmu 

mediów często zale-
ży od ich orientacji 

politycznej 

 

– dyskusja: Gdzie 

powinny przebiegać 

granice wolności 
słowa w mediach? 

(podręcznik, s. 268) 

 

ręcznik, s. 268 

– tekst źró-

dłowy: Telewi-

zja w USA, 

podręcznik, s. 

270 

– tabela: In-

formacje (fak-

ty) a komenta-

rze (opinie) 
– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 

266–271 

 

4. Opinia publicz-
na  

1 PP II.7, II.9 
PR VI.16, X.1 

1. Uświadomienie roli 
opinii publicznej w ży-

ciu społeczeństwa. 

2. Rozpoznawanie pro-
blemów w skali lokal-

nej, planowanie własnej 

pracy. 

– wyjaśnia pojęcia: 
opinia publiczna, son-

daż, Centrum Badania 

Opinii Społecznej, 
Ośrodek Badania 

Opinii Publicznej 

(OBOP), 

BS Spółka z o.o. fun-
dacja Instytut Badań 

Rynkowych i Społecz-

nych (IBRIS), Estyma-
tor, Organizacja Firm 

Badania Opinii i Ryn-

ku (OFBOR), badania 

ilościowe, badania 
jakościowe, próba 

badawcza, błąd po-

miaru, face to face, 
house effect 

– wyjaśnia podstawo-

we mechanizmy ma-
nipulacji wynikami 

sondażowymi wyko-

rzystywane w mediach 

– porównuje wyniki 
sondaży z rzeczywi-

stymi postawami lub 

zachowaniami (np. 
sondaży przedwy-

borczych i rezulta-

tów wyborów) 

– interpretuje wyniki 
badań opinii pu-

blicznej 

– wykazuje możli-
wość wpływu opinii 

publicznej i zacho-

wań politycznych 

społeczeństwa na 
decyzje polityczne 

władz różnego 

szczebla 
– formułuje hipotezy 

dotyczące przyczyn 

różnic przekraczają-
cych wartość błędu 

statystycznego son-

daży przedwybor-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, źródeł 

statystycznych i 

tekstu źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– ranking diamen-
towy (Co myślą o 

nauczycielach ucz-

niowie waszej szko-
ły – podręcznik, s. 

275) 

– minisondaż na 

temat wymiaru 

sprawiedliwości – 

podręcznik, s. 277 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: Sonda-

że a decyzje 

polityków, 

podręcznik, s. 

272 
– infografika: 

Sekwencja 
tworzenia no-

wych opinii na 

przykładzie 
problemu eu-

tanazji, pod-

ręcznik, s. 27. 
– wykresy 

dotyczące 

pracy organów 

samorządu 
terytorialnego, 

podręcznik, s. 

276 
– źródła iko-

 



– wie, co to jest staty-

styczny błąd pomiaru 

 

czych i rezultatów 

wyborów 

 

nograficzne, 

podręcznik, s. 

274–279 

 
5. Marketing i 

kampania spo-

łeczna 

1 PR VI.17, 

VI.18 

1. Przedstawienie i oce-

na odpowiedzialnego 

marketingu. 

– wyjaśnia pojęcia: 

marketing, marketing 

komercyjny, marketing 

społeczny, kompozycja 
marketingowa, bada-

nia rynku, planowanie 

produktu, promocja, 
cena dystrybucja, 

kampania i reklama 

społeczna, public rela-
tions, marketing zaan-

gażowany społecznie, 

odpowiedzialny mar-

keting 
– wymienia cechy 

kampanii społecznej i 

zadania reklamy spo-
łecznej 

– przedstawia cele i 

zadania wybranej 
kampanii społecznej 

– podaje przykłady 

kampanii społecznej 

 

– porównuje marke-

ting społeczny z 

marketingiem ko-

mercyjnym zaanga-
żowanym społecznie 

– charakteryzuje 

zadania związane z 
marketingiem 

– przedstawia i oce-

nia zasady odpowie-
dzialnego marketin-

gu 

– wykazuje, że kam-

pania i reklama spo-
łeczna są narzędzia-

mi marketingu spo-

łecznego 
– analizuje przebieg 

kampanii społecznej 

i ocenia jej efektyw-
ność 

– opracowuje ramo-

wy program kampa-

nii społecznej 
– rozważa problem: 

Czy reklamy i kam-

panie społeczne rze-
czywiście wpływają 

na postawy społecz-

ne? podaje argumen-

ty 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, i tekstu 

źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja: Czy 

reklamy i kampanie 

społeczne 

rzeczywiście 
wpływają na 

postawy 

społeczne?, 
podręcznik, s. 286 

– projekt 

edukacyjny 
(podręcznik, s. 286) 

 

– podręcznik 

– tabela: Po-
równanie mar-

ketingu ko-

mercyjnego z 
marketingiem 

społecznym, 

podręcznik, s. 

282. 
– tabela: Po-

równanie re-

klamy społecz-
nej z reklamą 

komercyjną, 

podręcznik, s. 
283 

– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 
283–285 

 

 

6. Media we 

współczesnym 

świecie – lekcja 
powtórzeniowa 

 

 

1 jw. jw. jw. jw. 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

schematów i źródeł 

statystycznych 

– burza mózgów 

– podręcznik 

– źródła staty-

styczne, pod-

ręcznik, s. 292 

– schematy, 
podręcznik, s. 

288–289 

 



– technika SWOT 

 

– tekst źró-

dłowy, pod-

ręcznik, s. 291 

 

7. Media we 

współczesnym 

świecie – lekcja 

sprawdzająca 

wiadomości i 

umiejętności 

1 

 

 

 

PP II.6, II.7, 
II.9 

PR VI.14, 

VI.19, X.1, X.2 
 

 

jw. jw. jw. 
– samodzielna 

praca z testem 

  

8. Publicystycz-

nym okiem – 

dyskusja 

1   – czyta ze zrozumie-

niem teksty i przygo-
towuje swój głos w 

dyskusji 

– omawia teksty źró-
dłowe na temat płace-

nia abonamentu RTV 

w Polsce i wybranych 
krajach 

 

– analizuje dwa tek-

sty źródłowe na te-
mat płacenia abona-

mentu RTV w Polsce 

i wybranych krajach 
oraz przygotowuje 

głos w dyskusji 

– na podstawie tek-
stów źródłowych i 

wiedzy pozaźródło-

wej podaje argumen-

ty uzasadniające 
odpowiedź na pyta-

nie: Czy powinny 

istnieć media pu-
bliczne finansowane 

z pieniędzy podatni-

ków, na przykład w 
postaci abonamentu 

radiowo-

telewizyjnego? 

– argumentuje swoje 
stanowisko na po-

stawioną tezę w dys-

kusji – Czy powinny 
istnieć media pu-

bliczne finansowane 

z pieniędzy podatni-

ków, na przykład w 
postaci abonamentu 

radiowo-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

– podręcznik 

– teksty źró-

dłowe, pod-
ręcznik, s. 

292–294 

 

Nauczyciel może 

zaproponować dys-
kusję na temat pła-

cenia abonamentu 

RTV w Polsce i 
wybranych krajach. 

 



telewizyjnego? 

 

VI. Społeczeństwo obywatelskie 

1. Geneza społe-
czeństwa obywa-

telskiego 

 

1 PP VI.1 1. Zapoznanie z poję-
ciem społeczeństwo 

obywatelskie, jego ge-

nezą i charakterystycz-
nymi cechami. 

– wyjaśnia pojęcia: 
społeczeństwo obywa-

telskie, społeczeństwa 

cywilne, junta woj-
skowa, praska wiosna, 

Komitet Obrony Ro-

botników (KOR), Ruch 

Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela 

(ROPCiO), Wolne 

Związki Zawodowe, 
Konfederacja Polski 

Niepodległej, Nieza-

leżny Samorządny 

Związek Zawodowy 
„Solidarność” 

– omawia etapy roz-

woju idei społeczeń-
stwa obywatelskiego 

– przedstawia cechy 

społeczeństwa obywa-
telskiego 

 

– charakteryzuje 
rozwój społeczeń-

stwa obywatelskiego 

w XX-wiecznym 
państwie polskim 

– przedstawia filozo-

ficzny rodowód spo-

łeczeństwa obywa-
telskiego 

– na podstawie 

źródeł statystycznych 
porównuje dane na 

wykresach i podaje 

jak respondenci 

oceniają możliwość 
wpływania ludzi na 

sprawy krajowe i 

lokalne oraz wyjaśnia 
przyczyny różnic 

– przedstawia i oce-

nia proces samoor-
ganizacji społeczeń-

stwa obywatelskiego 

w Polsce 

– analizuje przykła-
dy samoorganizowa-

nia się społeczeń-

stwa obywatelskiego 
– rozważa tezę i 

ocenia, czy zwykli 

ludzie mają wpływ 
na sprawy kraju, 

miasta, gminy 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, źródeł 

statystycznych i 

schematu 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja (Rola 

walki z reżimem 

komunistycznym w 

Polsce w kształto-

waniu się społe-

czeństwa obywatel-

skiego, podręcznik, 

s. 303) 

 

– podręcznik 

– infografika: 

Etapy rozwoju 
idei społeczeń-

stwa obywatel-

skiego, pod-
ręcznik, s. 297 

– schemat: 

Dwa obszary 
społeczeństwa 

obywatelskie-

go wg. Victora 

Perez–Diaza, 
podręcznik, s. 

299 

– diagram: Czy 
Pana(i) zda-

niem, ludzie 

tacy jak Pan(i) 

mają wpływ na 
sprawy kraju?, 

podręcznik, s. 

399 
– diagram: Czy 

Pana(i) zda-

niem, ludzie 
tacy jak Pan(i) 

mają wpływ na 

sprawy swoje-

go miasta, 
swojej gminy?, 

podręcznik, s. 

300 
– wykres: Czy 

Pana(i) zda-

niem, ludzie 
uczestniczą w 

rozwiązywaniu 

spraw lokal-

nych w więk-

 



szym czy 

mniejszym 

stopniu niż 
przed rokiem 

1989?, pod-

ręcznik, s. 302 
– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 

297–302 

 
2. Obowiązki 

obywatelskie i 

obywatelskie nie-
posłuszeństwo 

 

1 PR VI.13 1. Zapoznanie z poję-

ciem obywatelskie nie-

posłuszeństwo i jego 
przejawami w historii i 

obecnie. 

– wyjaśnia pojęcia: 

obowiązki obywatel-

skie, obywatelskie 
nieposłuszeństwo, 

obowiązek prawny, 

cnoty obywatelskie, 

odwaga cywilna, tole-
rancja, krytycyzm, 

sprawiedliwość, dys-

cyplina wewnętrzna, 
odpowiedzialność, 

uspołecznienie, wolon-

tariat, demokratyczne 
państwo prawne, abo-

licjonista 

– przedstawia relacje 

między prawami i 
obowiązkami obywa-

telskimi 

– wyjaśnia, na czym 
polega obywatelskie 

nieposłuszeństwo i 

jakie niesie ze sobą 

dylematy 
– omawia cechy oby-

watelskiego nieposłu-

szeństwa 

 

– charakteryzuje 

cnoty obywatelskie, 

którymi powinna się 
cechować polska 

młodzież  

– rozpoznaje i przed-

stawia historyczne i 
współczesne przy-

kłady obywatelskie-

go nieposłuszeństwa 
– korzystając ze 

źródeł, wyjaśnia, 

jakie konsekwencje 
wiążą się z decyzją o 

obywatelskim niepo-

słuszeństwie 

– rozważa, jakie 
cechy osobowości 

określamy mianem 

cnót obywatelskich 
– formułuje argu-

menty do dyskusji na 

temat: Czy w pań-

stwie demokratycz-
nym istnieje potrze-

ba stosowania prawa 

obywatelskiego nie-
posłuszeństwa? 

 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych i teksty 

źródłowe 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja: 1. Wy-

mieńcie cnoty oby-

watelskie, którymi 

waszym zdaniem 

powinna się cecho-

wać polska mło-

dzież (podręcznik, 

s. 306); 2. Czy w 

państwie demokra-

tycznym istnieje 

potrzeba stosowania 

prawa obywatel-

skiego nieposłu-

szeństwa?, pod-

ręcznik, s. 307 

 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: Obo-

wiązki obywa-

tela Rzeczypo-

spolitej Pol-

skiej, podręcz-

nik, s. 304 

– tekst źró-

dłowy: Histo-

ria pewnej 

DYKTATURY, 

podręcznik, s. 

306 
– źródła iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

304–309 

 

 

3. Społeczeństwo 

obywatelskie we 
współczesnym 

świecie  

1 PP II.2 

PP VI.2 

1. Uporządkowanie 

wiedzy na temat społe-
czeństwa obywatelskie-

go we współczesnym 

– wyjaśnia pojęcia: 

kapitał, kapitał spo-
łeczny, indywidualizm, 

zaufanie prywatne, 

– charakteryzuje, 

jakie znaczenie dla 
gotowości współpra-

cy w poszczególnych 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

– podręcznik 

– rysunek saty-

ryczny, pod-

 



 świecie. zaufanie ogólne, zau-

fanie instytucjonalne, 

interes grupowy, trze-
ci sektor, organizacje 

społeczne, budżet 

obywatelski 
– omawia warunki 

funkcjonowania spo-

łeczeństwa obywatel-

skiego 
– wyjaśnia, jak po-

wstaje kapitał spo-

łeczny i na co może 
on wpływać 

– przedstawia rolę 

interesów grupowych 

dziedzinach ma wy-

kształcenie 

– na podstawie źró-
deł wskazuje, jaka 

jest zależność mię-

dzy wiekiem a chę-
cią współpracy w 

sferze gospodarki 

– na podstawie 

zamieszczonych 
źródeł rozważa, czy 

w Polsce są 

sprzyjające warunki 
do rozwoju kapitału 

społecznego 

– przygotowuje 

materiał do 
zamieszczenia w 

Internecie na temat 

działań 
indywidualnych lub 

grupowych w życiu 

publicznym 
– uzasadnia, czy 

poglądy polityczne 

mają wpływ na chęć 

współpracy w 
poszczególnych 

dziedzinach 

– analizuje, jak co-
dzienne zachowania 

sprzyjają budowaniu 

lub niszczeniu kapi-
tału społecznego 

 

ficznych, źródeł 

statystycznych i 

tekstu źródłowego 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja: Czy 

samorząd szkolny 

jest dobrym 

przykładem 

funkcjonowania 

społeczeństwa 

obywatelskiego?, 

podręcznik, s. 315 

– komiks 

 

 

ręcznik, s. 311 

– dane staty-

styczne: Indek-
sy kapitału 

społecznego a 

wykształcenie,  
podręcznik, s. 

312–313 

– wykres: Zau-

fanie Polaków, 
podręcznik, s. 

314 

– wykres: Od-
setek wolonta-

riuszy wśród 

mieszkańców 

Polski w wieku 
15 lat i więcej 

według wieku, 

podręcznik, s. 
316 

– tekst źró-

dłowy: Roz-
mowa z Toma-

szem Dzie-

miańczukiem 

na temat jego 
działalności w 

Greenpeace, 

podręcznik, s. 
316–317 

– źródła iko-

nograficzne, 
podręcznik, s. 

311–319 

 
4. Organizacje 

pozarządowe – 
stowarzyszenia i 

fundacje 

 

1 PP II.1, II.2 

PR VI.3, VI.4, 
VI.5 

1. Uporządkowanie 

wiedzy dotyczącej ak-
tywności społecznej. 

– wyjaśnia pojęcia: 

organizacje społeczne, 
non profit, związki 

zawodowe, stowarzy-

szenia, fundacje, think 
tank, grupy nacisku, 

stowarzyszenia zwy-

kłe, stowarzyszenia 

– charakteryzuje 

działalność wybra-
nych organizacji 

pozarządowych w 

RP 
– omawia główne 

kierunki aktywności 

organizacji pozarzą-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, kartogra-

ficznych, schematu 

i tekstów źródło-

– podręcznik 

– schemat: 

Podstawowe 

dane o sekto-
rze non-profit 

w 2014 roku, 

podręcznik, s. 

 



pożytku publicznego 

– przedstawia rodzaje 

i przykłady organiza-
cji pozarządowych, 

tryb rejestracji tych 

organizacji oraz spe-
cyfikę think tanków 

– wymienia zakres 

niezbędnych uregulo-

wań w statucie stowa-
rzyszenia 

 

dowych w RP 

– porównuje status 

prawny stowarzy-
szeń, fundacji i or-

ganizacji pożytku 

publicznego w Rze-
czypospolitej Pol-

skiej 

– na podstawie mate-

riałów źródłowych 
porównuje źródła 

finansowania stowa-

rzyszeń i fundacji, 
określa, na czym 

polega zasadnicza 

różnica w sposobie 

nabywania majątku 
przez fundacje i  

stowarzyszenia 

– przygotowuje we-
dług wzoru projekt 

statutu stowarzysze-

nia lub fundacji  
– przeprowadza ana-

lizę SWOT dla za-

gadnienia: 1% po-

datku dla stowarzy-
szenia pożytku pu-

blicznego 

 

wych  

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– analiza SWOT 

329 

– mapa: Pro-

centowy udział 
think tanków w 

poszczegól-

nych regio-
nach świata w 

2017 r., pod-

ręcznik, s. 320 

– tekst źró-
dłowy: O or-

ganizacjach w 

ustawie zasad-
niczej, pod-

ręcznik, s. 321 

– mapa: Liczba 

badanych or-
ganizacji non 

profit aktyw-

nych w 2016 r. 
według woje-

wództw, pod-

ręcznik, s. 323 
– teksty źró-

dłowe: Źródła 

finansowania 

stowarzyszeń i 
Źródła finan-

sowania fun-

dacji, pod-
ręcznik, s. 324 

– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 

319–325 

 
5. Związki zawo-

dowe i spółdziel-

nie 

1 PP VI.6, VI.7 1. Zapoznanie z funk-

cjonującymi związkami 

zawodowymi w Polsce i 
specyfiką spółdzielczo-

ści. 

– wyjaśnia pojęcia: 

związek zawodowy, 

Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy 

„Solidarność”, Ogól-

nopolskie Porozumie-
nie Związków Zawo-

– charakteryzuje cele 

i działania związków 

zawodowych 
– rozróżnia rodzaje 

spółdzielni funkcjo-

nujących w Polsce 
– charakteryzuje 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych i źródeł 

statystycznych 

– podręcznik 

– wykres: 

Struktura 

związków za-
wodowych 

według rodza-

jów działalno-

 



dowych (OPZZ), 

strajk, Związek Rze-

miosła Polskiego, 
Business Centre Club, 

Konfederacja Lewia-

tan, Rada Dialogu 
Społecznego, Między-

narodowy Związek 

Spółdzielczy, osoba 

fizyczna, osoba praw-
na 

– wymienia związki 

zawodowe funkcjonu-
jące w Rzeczypospoli-

tej Polskiej 

– przedstawia cele i 

działania związków 
zawodowych i innych 

organizacji reprezen-

tujących interesy róż-
nych kategorii spo-

łeczno-zawodowych 

 

specyfikę spółdziel-

czości 

– przedstawia struk-
turę związków za-

wodowych według 

rodzajów działalno-
ści 

– na podstawie da-

nych statystycznych 

formułuje odpowiedź 
na pytanie: Czy 

związki zawodowe 

w Polsce bronią inte-
resów pracowni-

czych na ogół sku-

tecznie czy też nie-

skutecznie? 
– argumentuje, 

dlaczego związki 

funkcjonują raczej w 
dużych zakładach, 

finansowanych ze 

środków 
publicznych, a nie w 

prywatnych? 

– wyszukuje w In-

ternecie informacje 
na temat działającej 

obecnie w Polsce 

wybranej spółdzielni 
i dokonuje jej cha-

rakterystyki 

 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– mapa mentalna 

ści, podręcz-

nik, s. 327 

– wykres: 
Ocena sku-

teczności 

związków za-
wodowych w 

2017 r., pod-

ręcznik, s. 328 

– źródła iko-
nograficzne, 

podręcznik, s. 

326–331 

 

6. Kościoły i 

związki wyzna-
niowe w Polsce 

1 PP II.3  

PR IX.15 

1. Zapoznanie z kościo-

łami i związkami wy-
znaniowymi w Polsce 

oraz regulacjami praw-

nymi dotyczącymi ko-
ściołów i związków 

wyznaniowych w Pol-

sce. 
 

– wyjaśnia pojęcia: 

prawo wyznaniowe, 
państwo umiarkowa-

nie świeckie, konkor-

dat, Kościół rzymsko-
katolicki, obrządek 

łaciński, Polski Auto-

kefaliczny Kościół 
Prawosławny, Zwią-

zek Wyznaniowy 

Świadków Jehowy, 

– charakteryzuje 

funkcjonujące w 
Polsce kościoły i 

inne związki wyzna-

niowe 
– na podstawie treści 

artykułów z Konsty-

tucji i Konkordatu 
analizuje, czy Ko-

ściół katolicki jest 

uprzywilejowany w 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, źródła 

kartograficznego i 

statystycznego oraz 

tekstu źródłowego 

– elementy wykładu 

– podręcznik 

– tekst źró-

dłowy: Pream-

buła. Konsty-

tucja Rzeczy-

pospolitej Pol-

skiej z 

2.04.1997 r., 

podręcznik, s. 

332 

 



Kościół Ewangelicko - 

Augsburski, meczet, 

synagoga, muzułma-
nie, judaizm 

– omawia regulacje 

prawne dotyczące 
Kościołów i związków 

wyznaniowych w 

Polsce 

– przedstawia, w jaki 
sposób w Polsce zo-

stała rozwiązana kwe-

stia prawa wyznanio-
wego 

 

zakresie nauczania 

religii w szkołach 

wobec innych ko-
ściołów i związków 

wyznaniowych  

– rozważa znaczenie 
konkordatu dla funk-

cjonujących w Pol-

sce kościołów i 

związków wyzna-
niowych 

– analizuje, czy roz-

mieszczenie greko-
katolików na zie-

miach polskich ma 

związek z rozmiesz-

czeniem mniejszości 
ukraińskiej 

– uzasadnia odpo-

wiedź na pytanie: 
Czy w preambule 

uwzględniono zna-

czenie innych religii 
niż chrześcijaństwo 

dla państwa polskie-

go? 

 

– burza mózgów 

– projekt 

– film lub plakat 

– tabela: Naj-

większe Ko-

ścioły i związki 

wyznaniowe w 

Polsce w 2017 

r., podręcznik, 

s. 338 

– mapa: Naj-

większe skupi-

ska wyznań w 

Polsce (inne 

niż rzymskoka-

tolickie), pod-

ręcznik, s. 339 

– źródła iko-

nograficzne, 

podręcznik, s. 
333–339 

 

7. Kultura poli-
tyczna 

1 PR VI.8, VI.9, 
VI.10, VI.11, 

VI. 12 

1. Wyjaśnienie szeroko 
pojmowanego pojęcia 

kultura polityczna i 

uświadomienie roli i 
zadań do wykonania 

przez obywatela i poli-

tyka. 

– wyjaśnia pojęcia: 
kultura polityczna, 

kultura zaściankowa, 

kultura poddańcza, 
kultura uczestnicząca, 

partycypacja obywa-

telska, frekwencja 

wyborcza, absencja 
wyborcza 

– wyjaśnia, w czym 

się przejawia partycy-
pacja obywateli w 

życiu publicznym 

– przedstawia formy i 
poziom niekonwen-

cjonalnej partycypacji 

obywateli 

– wyjaśnia, czym 
jest kultura politycz-

na społeczeństwa  

– charakteryzuje 
typy kultury poli-

tycznej w ujęciu 

klasycznym 

– określa cechy, 
jakimi powinien się 

odznaczać idealny 

obywatel i idealny 
polityk 

– analizuje problem 

absencji wyborczej  
– dokonuje analizy 

porównawczej za-

proponowanych cech 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

źródeł ikonogra-

ficznych, źródeł 

statystycznych i 

schematu 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– projekt edukacyj-

ny (podręcznik, s. 

349) 

 

– podręcznik 

– schemat: 
Wymiary kul-

tury politycz-

nej wg. defini-

cji regulująco 
– projektującej 

Jan Garlickie-

go, podręcz-
nik, s. 342 

– wykresy: 

Frekwencja 

wyborcza…, 
podręcznik, s. 

344 

– tabela: O 

 



 polityka i obywatela 

– na podstawie ba-

dań, uzasadnia, jaki 
jest stosunek Pola-

ków do polityków 

– przeprowadza mi-
nisondaż opinii pu-

blicznej i interpretuje 

jego wyniki 

– analizuje postawy 
społeczeństwa pol-

skiego wobec insty-

tucji publicznych i 
polityków 

 

nieufności i 

zaufaniu, pod-

ręcznik, s. 344 
– tabela: Przy-

czyny absencji 

w wyborach 
samorządo-

wych w 2018 

r., podręcznik, 

s. 345–346 
– tabela: Po-

glądy politycz-

ne a udział w 
nikonwencjo-

nalnych for-

mach partycy-

pacji..., pod-
ręcznik, s. 348 

– źródła iko-

nograficzne, 
podręcznik, s. 

342–346 

 
8. Społeczeństwo 
obywatelskie – 

lekcja powtórze-

niowa 

 

 

1 

jw. jw. jw. jw. 

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

niem podręcznika, 

schematów i źródeł 

statystycznych 

– burza mózgów 

– technika SWOT 

 

– podręcznik 

– źródło staty-

styczne, pod-
ręcznik, s. 352 

– schematy, 

podręcznik, s. 
350–351 

– teksty źró-

dłowe, pod-

ręcznik, s. 351, 
352, 353, 354 

 

 

9. Społeczeń-

stwo obywatel-

skie – lekcja 

sprawdzająca 

wiadomości i 

umiejętności 

1 

PP II.1, II.2 

PR VI.1-

VI.13 
jw. jw. jw. 

– samodzielna 

praca z testem 

  

10. Publicy-

stycznym okiem 

1   – czyta ze zrozumie-

niem teksty i przygo-

– analizuje dwa tek-

sty źródłowe na te-

– praca pod kierun-

kiem z wykorzysta-

– podręcznik Nauczyciel może 

zaproponować dys-



– dyskusja towuje swój głos w 

dyskusji 

– omawia teksty źró-
dłowe na temat róż-

nych postaw obywa-

telskich 

 

mat różnych postaw 

obywatelskich oraz 

przygotowuje głos w 
dyskusji 

– na podstawie tek-

stów źródłowych i 
wiedzy pozaźródło-

wej podaje argumen-

ty uzasadniające 

odpowiedź na pyta-
nie: Czy nasze po-

stawy obywatelskie 

mają charakter wy-
biórczy? 

– argumentuje swoje 

stanowisko na po-

stawioną tezę w dys-
kusji: Czy nasze 

postawy obywatel-

skie mają charakter 
wybiórczy? 

 

niem podręcznika, i 

tekstów źródłowych 

– elementy wykładu 

– burza mózgów 

– dyskusja 

 

– teksty źró-

dłowe, pod-

ręcznik, s. 
354–355 

 

kusję na temat róż-

nych postaw oby-

watelskich. 

 

 

Do dyspozycji nauczyciela – 8 godzin lekcyjnych (wycieczki dydaktyczne, sesje popularnonaukowe, projekty, debaty itp.). 
 
 
 


