Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa II (podręcznik Bliżej świata)
L.p.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Temat i treści

Lekcja organizacyjna – wymagania edukacyjne i
sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
Kto tu rządzi? Czy władza jest potrzebna?
1. Co to jest władza?
2. Czym jest państwo i jakie są jego funkcje
3. Jaka jest różnica między przymusem, a
przemocą?
4. Czym jest monarchia, a czym republika?
Systemy autorytarne – wczoraj i dziś
1. Jakimi cechami charakteryzuje się państwo
autorytarne?
2. Jaki charakter ma państwo totalitarne?
3. Jak w tych systemach traktowani są zwykli
ludzie?
Państwo demokratyczne i prawa człowieka
1. Co to jest demokracja?
2. Skąd się wywodzi?
3. Jakie są zasady i formy demokracji?
4. Czym są prawa człowieka?
Konstytucja RP – najważniejszy akt prawny w Polsce
1. Czym były konstytucje dawniej?
2. Czym jest konstytucja dziś?
3. Jakie były polskie konstytucje?
4. Jakie zasady ustrojowe zawiera konstytucja?
Władza ustawodawcza w RP– Sejm i Senat
1. Co to jest Zgromadzenie Narodowe?

Pojęcia, terminy

Państwo, funkcje państwa, monarchia, republika

System autorytarny, system totalitarny, inwigilacja

Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia, demokracja
konstytucyjna, zasady demokracji, prawa człowieka,
referendum, inicjatywa ludowa, weto ludowe

Ustawa zasadnicza, cechy konstytucji

Immunitet parlamentarny, proces ustawodawczy,
Zgromadzenie Narodowe, ordynacja wyborcza, czynne i

2. Jak powoływane są obie izby parlamentu?
3. Jakie zadania mają Sejm i Senat?
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Władza wykonawcza w RP – Prezydent RP i Rada
Ministrów
1. Kto może objąć najważniejszy urząd w
państwie?
2. Czym zajmuje się prezydent?
3. W jaki sposób tworzy się rząd
4. Jakie są jego kompetencje?
Wymiar sprawiedliwości oraz organy kontroli i ochrony
prawa w Polsce
1. Czy jesteś samodzielnym podmiotem wobec
prawa?
2. Jaka jest struktura polskiego sądownictwa?
3. Czym zajmują się sądy i trybunały?
4. Jakie instytucje chronią prawo i kontrolują jego
przestrzeganie?
Powtórzenie wiadomości – formy rządów i ustrój RP
Sprawdzian wiadomości – formy rządów i ustrój RP
Władza blisko obywateli. Władze gminy i ich zadania
1. Czym jest samorząd lokalny
2. W czym samorząd jest sprawniejszy od
państwa?
3. Na jakich zasadach opiera się jego działanie?
4. Struktura władz gminy
5. Zadania gminy
Powiat i województwo
1. Co to są powiaty grodzkie i ziemskie
2. Kto rządzi w powiecie
3. Co można załatwić w starostwie, a co w
urzędzie marszałkowskim?

bierne prawo wyborcze, przymiotniki prawa wyborczego,
kadencja, zadania Sejmu, struktura izb polskiego
parlamentu
Prerogatywy Prezydenta RP, koalicja, administracja
publiczna, służba cywilna

Zdolność do czynności prawnych, wymiar sprawiedliwości,
struktura sądów w Polsce, apelacja, kasacja,
dwuinstancyjność, niezależność, niezawisłość, Krajowa
Rada Sądownictwa, Trybunał Stanu, Trybunał
Konstytucyjny, prokuratura, NIK, RPO, RPD, KRRiT

Samorządy w Polsce, samorząd terytorialny, zasady
działania samorządów, organ wykonawczy, organ
stanowiący, zadania własne gminy, burmistrz, wójt,
prezydent miasta, rada gminy

Powiat grodzki, powiat ziemski, starosta, marszałek,
sejmik, rada powiatu, wojewoda

13.

14.

15.

16.

4. Co robi wojewoda i kto go powołuje?
Być obywatelem. Prawa i obowiązki obywatelskie
1. W jaki sposób człowiek staje się obywatelem?
2. Na czym polega zasada prawa krwi, a na czym
zasad prawa ziemi
3. Kto może nadać obywatelstwo w RP
4. Co to są cnoty obywatelskie
5. Prawa i obowiązki obywatela RP
6. W czym przejawia się aktywność obywatelska
Polityka – służba czy przywilej?
1. Czym jest polityka?
2. Jakie są główne ideologie?
3. Jakie są dobre i złe strony bycia politykiem?
Partie, stowarzyszenia i związki zawodowe
1. Co to jest partia polityczna?
2. Jakie partie działają w Polsce?
3. Czym różnią się stowarzyszenia, fundacje i
ruchy społeczne?
4. Po co są związki zawodowe?
Etyka i kultura w życiu publicznym
1. Dwie koncepcje polityki
2. Kultura polityczna i jej typy
3. Polityka, a obyczaje

Obywatelstwo, zasada prawa ziemi, zasada prawa krwi,
naturalizacja, cnoty obywatelskie, prawa i obowiązki
obywatela RP

Polityka, ideologie i doktryny polityczne, immunitet

Partia polityczna, systemy partyjne, stowarzyszenia (zwykłe
i rejestrowe), fundacje, związki zawodowe, wolontariat,
organizacje pożytku publicznego

Zasady etyczne, kultura polityczna

