ROZKŁAD MATERIAŁU Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM
na rok szkolny 2015/2016

Część 1
Człowiek i społeczeństwo
1. Oto jest człowiek – człowiek i jego najważniejsze umiejętności
2. Człowiek wśród innych
3. Być w grupie społecznej
4. Razem mości panowie!!!, czyli nie ma jak w grupie
5. Wszystko zaczyna się w rodzinie
6. Podziały, zróżnicowanie i problemy społeczeństwa
7. Walczyć, odejść, negocjować
Być uczniem, być obywatelem
8. Jestem uczniem, czyli lekcja o szkole
9. Ile zależy od nas samych, czyli słów kilka o szkolnym samorządzie
10. Umiejętności i cnoty obywatelskie
11. Społeczeństwo obywatelskie
W świecie mediów i informacji
12. Środki masowego przekazu we współczesnym świecie
13. Jak korzystać ze środków masowego przekazu?
14. Jak zdobywać, przetwarzać i prezentować informacje?
Samorząd terytorialny
15. Nic o nas bez nas… kilka słów o samorządzie terytorialnym
16. Społeczność lokalna i sposoby jej zorganizowania
17. Jak funkcjonują urzędy samorządu terytorialnego?
18. To, co najbliżej – mała ojczyzna
Państwo i władza demokratyczna
19. Na początku było państwo
20. Polak czy polski obywatel?
21. Trudna sztuka patriotyzmu
22. Inni u nas, my u innych – o mniejszościach narodowych, etnicznych i Polonii
23. O najważniejszych zasadach demokracji
24. Systemy autorytarne i totalitarne
25. Polskie tradycje demokratyczne
Aktywność polityczna
26. Wyborcy i wybory
27. Współczesne systemy partyjne
28. Partyjny, bezpartyjny a może związkowiec?
29. Blaski i cienie życia politycznego

Część 2
Ustrój Rzeczypospolitej
1. Konstytucja jako najważniejszy akt prawny
2. Prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji
3. Władza ustawodawcza – Sejm i Senat
4. Władza wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej
5. Jak działa system sądowniczy w Rzeczypospolitej Polskiej?
6. Organy wymiaru sprawiedliwości i kontroli prawnej
Polska, Europa i współczesny świat
7. Polska w Europie, Polska na świecie
8. We wspólnej Europie
9. W Polsce, czyli w Europie
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10. Ten niespokojny świat...
11. Ten problematyczny świat...
Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
12. Czy warto być przedsiębiorczym?
13. Jak stawać się przedsiębiorczym – potęga autoprezentacji
14. Czy więcej zawsze znaczy lepiej?
15. Budżet domowy – co kupić a na czym zaoszczędzić
16. Działać z głową – podstawowe zasady organizacji pracy
17. U podstaw kariery
18. Jak znaleźć się na rynku pracy?
19. Jak zdobyć pracę i uchronić się przed bezrobociem?
20. Zakładamy własną firmę
Współczesny rynek i gospodarka
21. Gospodarka rynkowa czy centralnie planowana?
22. Dlaczego i jakie płacimy podatki?
23. Do czego służą pieniądze?
24. Pieniądze pracują same – banki, giełda, inwestycje
25. Budżet państwa i wskaźniki gospodarcze
26. Jak państwo chroni pracowników i pracodawców?
27. Dobry szef, dobry pracownik – etyczne państwo
28. Reklama i marketing. Prawa kupującego. Obowiązki sprzedawcy

www.wsip.pl

2

