
Nacobezu. Wiedza o społeczeostwie klasa II 

Lp. Dział  Temat Zagadnienia 

1 Ja i moje otoczenie Ja czyli kto? Wiem co to jest tożsamośd 
Wyjaśniam dlaczego człowiek jest istotą 
społeczną 
Wyjaśniam na czym polega 
konsumpcyjny styl życia i aktywny 

2  Człowiek istotą społeczną  Wiem czym jest socjalizacja 
Znam potrzeby człowieka 
Wyjaśniam dlaczego człowiek żyje w 
społeczeostwie 

3  Porozumiewamy się Wiem na czym polega komunikacja 
werbalna 
Wiem na czym polega komunikacja 
niewerbalna 

4  Nie taki konflikt straszny Znam przyczyny konfliktów 
Wyjaśniam czym jest konflikt 
Znam przykładowe konflikty 
Potrafię rozwiązywad konflikty 
społeczne 

5  Grupy społeczne Wiem czym jest grupa społeczna 
Omawiam różne rodzaje grup 
społecznych 
Wiem jak funkcjonuje rodzina 
Wiem czym jest zbiorowośd społeczna 

6  Życie szkoły Znam instytucje działające w szkole 
Omawiam działalnośd poznanych 
instytucji 

7  Normy i zasady Znam rodzaje norm religijnych, 
moralnych, obyczajowych, prawnych 
Wyjaśniam jakie kary grożą za 
nieprzestrzeganie norm 

8 Naród i 
społeczeostwo 

Mój udział w życiu 
społecznych 

Wiem czym jest społeczeostwo 
Wiem w jaki sposób mogę wpływad na 
życie społeczne 

9  Razem stanowimy naród Wiem czym jest naród, tożsamośd 
narodowa 
Omawiam historię narodu 
Znam czynniki narodowotwórcze 

10  Od patriotyzmu do 
szowinizmu 

Wyjaśniam czym są: patriotyzm, 
nacjonalizm, szowinizm, rasizm, 
kosmopolityzm 
Wiem czym są stereotypy 

11  Mniejszości narodowe Wiem czym jest mniejszośd narodowa i 
etniczna 
Znam mniejszości 
Znam prawa mniejszości w Polsce 

12  Społeczeostwo i hierarchia 
społeczna 

Wyjaśniam czym jest społeczeostwo 
Potrafię omówid hierarchię społeczną, 
podział społeczeostwa 



13  Polskie społeczeostwo Potrafię scharakteryzowad polskie 
społeczeostwo pod względem 
klasowym i warstwowym 

14 Paostwo Po co ludziom paostwo? Wyjaśniam, czym jest paostwo 
Znam rodzaje paostw 
Wyjaśniam, jakie korzyści mamy dzięki 
paostwu 

15  Ustroje polityczne Znam ustroje polityczne 
Wyjaśniam, na czym polegają 
demokracja, totalitaryzm i 
autorytaryzm 

16  demokracja Omawiam rozwój demokracji 
Wiem na czym polegała demokracja 
antyczna 
Porównuję demokrację antyczną ze 
współczesną 

17  Zalety i wady demokracji Znam zalety i wady demokracji 

18  Społeczeostwo obywatelskie Wiem jaki wpływ mamy na życie 
społeczne  
Wyjaśniam   co oznacza byd dobrym 
obywatelem 

19  Organizacje pozarządowe Omawiam działalnośd organizacji NGO 
Znam przykładowe organizacje 
Wiem czym jest wolontariat 

20  Patologie w paostwie 
demokratycznym 

Wskazuje wady demokracji: korupcja, 
nepotyzm,  brutalizacja władzy, 
biurokracja itp. 

21 Mój udział w życiu 
społecznym 

Po co ludziom pieniądze? Wiem czym jest pieniądz 
Znam funkcje pieniędzy 
Wiem na czym polega oszczędzanie 

22  ABC gospodarki Wyjaśniam czym jest gospodarka 
Znam cechy gospodarki naturalnej, 
centralnie planowanej i kapitalistycznej 
Wyjaśniam jak funkcjonuje gospodarka 

23  Ekonomia w moim domu Wiem jak planowad wydatki 
Potrafię stworzyd budżet domowy 
Znam rodzaje gospodarstw domowych 

24  Podatki i budżet paostwa Wyjaśniam czym są podatki 
Znam rodzaje podatków 
Wiem jak powstaje budżet paostwa 

25  System bankowy Wiem jak funkcjonuje bank 
Omawiam działalnośd banków 
Znam instytucje finansowe w Polsce 

26  Giełda papierów 
wartościowych 

Wyjaśniam czym jest GPW 
Omawiam działalnośd giełdy 
Wiem czym są hossa i bessa 

27  Ożywienie gospodarcze i 
kryzys 

Wiem jakie mechanizmy kierują 
gospodarką 
Wiem czym jest ożywienie gospodarcze 
Wyjaśniam czym jest kryzys 
gospodarczy 



 


