1.

2–3.

4.

1.

2.

3.

definiuje znaczenie poj´ç: istota spo∏eczna, socjalizacja,
przedstawia przyk∏ady jednostek ludzkich,
wymienia czynniki determinujàce ˝ycie spo∏eczne,
ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie,
przedstawia proces socjalizacji cz∏owieka,
uzasadnia, ˝e cz∏owiek jest istotà spo∏ecznà,
interpretuje wybrane role spo∏eczne,
kszta∏tuje i ocenia normy kulturowe i etyczne.

D – dope∏niajàce

wyjaÊnia znaczenie poj´ç: rodzina, patologia spo∏eczna,
interesuje si´ historià w∏asnej rodziny,
przedstawia charakterystyczne funkcje rodziny,
charakteryzuje podstawowe problemy zagra˝ajàce
wspó∏czesnej rodzinie,
D – analizuje przyczyny degradacji rodziny we wspó∏czesnym
Êwiecie.

K –
–
P –
R –

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: zbiorowoÊç, grupa spo∏eczna,
– przedstawia charakterystyczne cechy zbiorowoÊci
i grupy spo∏ecznej,
P: – rozró˝nia klasyfikacj´ grupy spo∏ecznej,
– ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie,
R: – charakteryzuje wi´zi spo∏eczne jakie zachodzà mi´dzy
jednostkà a grupà,
– ukazuje proces tworzenia stosunków i zale˝noÊci
w zbiorowoÊciach spo∏ecznych,
D: – interpretuje wybrane role spo∏eczne,
– kszta∏tuje i ocenia normy kulturowe i etyczne.

K: –
–
P: –
–
R: –
–
D: –
–

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
Spo∏eczeƒstwo

R – rozszerzone,

– funkcje rodziny
– problemy wspó∏czesnej
rodziny

– poj´cie zbiorowoÊci
– wi´zi spo∏eczne
– poj´cie i typologia
grup spo∏ecznych

P – podstawowe,

Rodzina jako
podstawowa
grupa spo∏eczna

ZbiorowoÊci
i grupy spo∏eczne

– czynniki determinujàce
˝ycie spo∏eczne
– proces socjalizacji
– role spo∏eczne

Zagadnienie

Dyskusja, burza
mózgów, film,
technika SWOT.

Praca pod kierunkiem,
burza mózgów,
(kula Êniegowa),
elementy dramy.

Rozmowa nauczajàca,
burza mózgów, plakat,
elementy dramy.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

Cz∏owiek jako
istota spo∏eczna

Temat

9/18/06

K – konieczne,

L.p.
z. r.

L.p.
z. p.

IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)
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49

L.p.
z. r.

5.

6.

7.

8.

L.p.
z. p.

4.

50

5.

6.

7.

MniejszoÊci
narodowe
w Polsce

Naród
i to˝samoÊç
narodowa

– mniejszoÊci narodowe
w Polsce
– prawa mniejszoÊci
narodowych w Polsce

– poj´cie narodu
– czynniki kszta∏tujàce
naród
– poj´cie to˝samoÊci
narodowej
– postawy zwiàzane
z to˝samoÊcià
narodowà

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: mniejszoÊci narodowe,
¸emkowie, Romowie,
– wymienia mniejszoÊci narodowe zamieszkujàce Polsk´,
P: – wskazuje na mapie miejsce wyst´powania mniejszoÊci
narodowych w Polsce,

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: naród, czynniki narodowotwórcze, ÊwiadomoÊç narodowa, patriotyzm, nacjonalizm,
kosmopolityzm, ksenofobia, szowinizm, rasizm,
– wymienia najwa˝niejsze czynniki narodowotwórcze,
P: – omawia wspó∏czesne czynniki budujàce poczucie
to˝samoÊci narodowej,
R: – charakteryzuje przejawy ÊwiadomoÊci narodowej,
– porównuje przyczyny i przejawy patriotyzmu i kosmopolityzmu we wspó∏czesnym Êwiecie,
D: – ocenia przyczyny ksenofobii wyst´pujàcej w Polsce
na przestrzeni wieków.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: spo∏ecznoÊç lokalna, migracja,
spo∏eczeƒstwo masowe i integracja,
– okreÊla rodzaje spo∏ecznoÊci lokalnej,
P: – omawia cechy danej spo∏ecznoÊci lokalnej,
– interesuje si´ historià w∏asnej spo∏ecznoÊci lokalnej,
R: – ukazuje szanse rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej,
D: – planuje promocj´ w∏asnego regionu.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: ma∏˝eƒstwo, konkordat, intercyza, pokrewieƒstwo, powinowactwo, w∏adza rodzicielska,
adopcja, kuratela,
– nazywa podstawowy dokument regulujàcy funkcjonowanie
rodziny,
– wymienia podstawowe instytucje, które chronià rodzin´,
P: – przedstawia przeszkody w zawarciu zwiàzku ma∏˝eƒskiego,
R: – charakteryzuje pochodzenie w aspekcie pokrewieƒstwa
i powinowactwa,
D: – ukazuje i ocenia przyczyny ograniczenia i zawieszenia
w∏adzy rodzicielskiej.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Praca pod kierunkiem
z mapà i tekstem
êród∏owym, dyskusja,
plakat.

Burza mózgów,
drzewko owocowe,
przemówienie.

Dyskusja, wywiad, film.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i êród∏em historycznym.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– poj´cie i typy
Êrodowiska lokalnego
– przemiany i problemy
spo∏ecznoÊci lokalnej
– szanse spo∏ecznoÊci
lokalnej

– zawarcie zwiàzku
ma∏˝eƒskiego
– relacje prawne
pomi´dzy cz∏onkami
rodziny

Zagadnienie

9/18/06

Ârodowisko
lokalne jako ma∏a
ojczyzna

Rodzina
w aspekcie
prawnym

Temat
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Wspó∏czesne
formy organizacji
spo∏eczeƒstwa

12.

– przyczyny przemian
organizacji
spo∏eczeƒstwa
– klasyfikacja nowych
form spo∏eczeƒstwa:
spo∏eczeƒstwo postindustrialne, globalne,
informacyjne, masowe,
wolnego czasu, otwarte

– poj´cie rozwoju
spo∏ecznego
– teorie rozwoju
spo∏ecznego
– typy spo∏eczeƒstwa

Historyczne
formy organizacji
spo∏eczeƒstwa

11.

Zagadnienie

– poj´cie spo∏eczeƒstwa
– poj´cie struktury
spo∏ecznej
– koncepcje struktury
spo∏ecznej
– elementy struktury
spo∏ecznej

Temat

K: – wymienia wspó∏czesne formy organizacji spo∏eczeƒstwa,
P: – wyjaÊnia znaczenie nowych poj´ç: spo∏eczeƒstwo postindustrialne, globalne, informacyjne, masowe, wolnego
czasu, otwarte,
R: – okreÊla przyczyny przemian organizacji spo∏eczeƒstwa,
– porównuje koncepcje spo∏eczeƒstwa otwartego
i zamkni´tego,
D: – ocenia formy sp´dzania wolnego czasu najkorzystniejsze
dla wspó∏czesnego cz∏owieka.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: rozwój spo∏eczny,
industrializacja,
– wymienia typy spo∏eczeƒstwa w uj´ciu Karola Marksa
i wspó∏czesnym,
P: – wyjaÊnia proces przechodzenia spo∏eczeƒstwa z jednej
formy struktury spo∏ecznej w drugà,
R: – charakteryzuje ró˝ne rodzaje spo∏eczeƒstw,
– hierarchizuje ró˝ne rodzaje spo∏eczeƒstw,
D: – ocenia historyczne formy organizacji spo∏eczeƒstwa.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: spo∏eczeƒstwo, struktura
spo∏eczna, klasa Êrednia,
– wymienia podstawowe elementy struktury spo∏ecznej,
P: – omawia koncepcje struktury spo∏ecznej,
R: – charakteryzuje elementy struktury spo∏ecznej,
– okreÊla po∏o˝enie w∏asnej rodziny w strukturze polskiego
spo∏eczeƒstwa,
D: – porównuje struktur´ spo∏eczeƒstwa polskiego w Polsce
Ludowej i III Rzeczypospolitej.

– wymienia dokumenty gwarantujàce zachowanie
to˝samoÊci narodowej,
R: – charakteryzuje przedstawione prawa mniejszoÊci
narodowych,
D: – dokonuje analizy wybranego fragmentu tekstu êród∏owego,
– ocenia stosunek Polaków do mniejszoÊci narodowych.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
elementy dramy
(pantomima).

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
dyskusja.

Burza mózgów, puzzle,
uczenie si´ przy
wspó∏pracy, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

9–10. Poj´cie
i koncepcje
struktury
spo∏ecznej

L.p.
z. r.

9/18/06

8.

L.p.
z. p.
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13.

14.

15.

9.

52

10.

11.

Problemy etyczne
wspó∏czesnego
Êwiata

– poj´cie ∏adu
spo∏ecznego
– czynniki kszta∏tujàce
∏ad spo∏eczny
– przyczyny konfliktów
spo∏ecznych
– rodzaje konfliktów
spo∏ecznych
– sposoby rozwiàzywania
konfliktów spo∏ecznych

– aborcja
– eutanazja
– prawa jednostki
– ochrona Êrodowiska
– prawa zwierzàt

– odwaga cywilna
– s∏ownoÊç
i prawdomównoÊç
– wra˝liwoÊç spo∏eczna
– solidarnoÊç
mi´dzyludzka

– wartoÊci spo∏eczne
– normy spo∏eczne

Zagadnienie

K: – wyjaÊnia znaczenie nowych poj´ç: ∏ad spo∏eczny,
konsensus, negocjacja, mediacja, arbitra˝,
– wymienia czynniki kszta∏tujàce ∏ad spo∏eczny,
P: – podaje przyczyny konfliktów spo∏ecznych i rozró˝nia
ich rodzaje,
R: – podaje sposoby rozwiàzywania konfliktów spo∏ecznych,
D: – ocenia, czy stosowanie ró˝nych norm, zw∏aszcza
moralnych i obyczajowych, jest uzasadnione w zale˝noÊci
od ró˝nych sytuacji,
– rozpatruje powy˝szy problem z punktu widzenia jednostki
i spo∏eczeƒstwa.

K: – wyjaÊnia znaczenie nowych poj´ç: sprawiedliwoÊç, etyka,
aborcja, eutanazja, prawa cz∏owieka i prawa zwierzàt,
P: – odró˝nia sprawiedliwoÊç wyrównawczà od rozdzielczej,
– wymienia formy sprawiedliwoÊci rozdzielczej,
R: – charakteryzuje g∏ówne problemy moralne wspó∏czesnego
spo∏eczeƒstwa,
D: – ocenia omawiane problemy z etycznego punktu widzenia.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: postawa, empatia, solidarnoÊç
mi´dzyludzka,
– wymienia rodzaje cech i postaw sprzyjajàcych dobremu
funkcjonowaniu jednostki w spo∏eczeƒstwie,
P: – ilustruje galeri´ omawianych postaw,
R: – charakteryzuje poszczególne postawy zwiàzane
z ˝yciem spo∏ecznym,
D: – wià˝e danà postaw´ z konkretnà sytuacjà spo∏ecznà.

K: – wymienia rodzaje norm spo∏ecznych i podaje ich przyk∏ady,
P: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: hedonizm, utylitaryzm, wartoÊci
spo∏eczne, normy spo∏eczne,
– wskazuje p∏aszczyzny, na których dokonujemy oceny
zjawisk i rzeczy,
R: – charakteryzuje poszczególne normy spo∏eczne,
D: – dostosowuje normy odnoszàce si´ do konkretnej
sytuacji spo∏ecznej.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów,
metaplan.

Dyskusja punktowana,
praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem.

Kula Êniegowa, plakat,
rymowanka (wiersz),
praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem.

Burza mózgów,
pantomima, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

Postawy
o istotnym
znaczeniu
dla ˝ycia
spo∏ecznego

Mechanizmy
regulujàce
˝ycie spo∏eczne

Temat

9/18/06

12. 16–17. Mi´dzy ∏adem
a konfliktem
spo∏ecznym

L.p.
z. r.

L.p.
z. p.
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L.p.
z. r.

Temat

21.

22.

14.

15.

– poziom wykszta∏cenia
– przyczyny bezrobocia
i ubóstwa
– poj´cie i rodzaje
patologii spo∏ecznych
– zjawiska patologiczne
wÊród m∏odzie˝y
– migracja

– przyczyny bezrobocia
i ubóstwa
– sposoby przezwyci´˝ania problemów
bezrobocia i ubóstwa
– przyczyny powstawania
zjawisk patologicznych
– sposoby zwalczania
patologii spo∏ecznych

Wspó∏czesne
problemy
spo∏eczeƒstwa
polskiego

Sposoby przezwyci´˝ania
problemów
spo∏eczeƒstwa
polskiego

– struktura demograficzna
– zawodowa
– warstwowa

wyjaÊnia znaczenie poj´cia instytucja spo∏eczna,
wymienia zadania instytucji w spo∏eczeƒstwie,
rozró˝nia funkcje instytucji spo∏eczeƒstwa,
okreÊla skutecznoÊç instytucji spo∏ecznych,
charakteryzuje rodzaje instytucji spo∏ecznych,
ocenia funkcjonowanie instytucji spo∏ecznych
w naszym regionie.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: resocjalizacja, profilaktyka,
– wymienia sposoby przezwyci´˝ania problemów
spo∏eczeƒstwa polskiego,
P: – wymienia instytucje paƒstwowe i samorzàdowe zajmujàce
si´ zwalczaniem patologii,
R: – wyjaÊnia przyczyny powstawania zjawisk patologicznych,
D: – ocenia skutecznoÊç przezwyci´˝ania patologii spo∏ecznych
przez instytucje paƒstwowe i samorzàdowe.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´cia patologia spo∏eczna,
– wymienia najpowa˝niejsze problemy spo∏eczne
wspó∏czesnej Polski,
P: – omawia wspó∏czesne problemy spo∏eczeƒstwa polskiego
i wyst´pujàce w nim patologie spo∏eczne,
R: – charakteryzuje zjawiska patologiczne wÊród m∏odzie˝y,
D: – analizuje przyczyny powstawania patologii spo∏ecznych,
– przygotowuje projekt programu wycieczki do sàdu
dla nieletnich.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: struktura demograficzna,
zawodowa i warstwowa,
P: – omawia te struktury,
R: – wykazuje wp∏yw zmian demograficznych na zmiany
struktury zawodowej,
D: – analizuje ewolucj´ struktury polskiego spo∏eczeƒstwa.

K: –
–
P: –
R: –
–
D: –

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Dyskusja punktowana,
plastyczne techniki
dramowe.

Praca z materia∏ami
êród∏owymi (roczniki
statystyczne),
technika 635.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
metaplan.

Burza mózgów,
pantomima, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

Ogólna
charakterystyka
spo∏eczeƒstwa
polskiego

– poj´cie instytucji
spo∏ecznej
– funkcje i zadania
instytucji
w spo∏eczeƒstwie
– skutecznoÊç funkcjonowania instytucji
spo∏ecznych
– rodzaje instytucji
spo∏ecznych

Zagadnienie

9/18/06

20.

13. 18–19. Instytucje
spo∏eczne
i ich rola
w spo∏eczeƒstwie

L.p.
z. p.
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53

L.p.
z. r.

23.

24.

25.

26.

27.

L.p.
z. p.

16.

54

17.

18.

19.

20.

Dziedzictwo
kulturowe
regionu jako
cz´Êç dorobku
Polski i Europy

Wspólnota
kulturowa
narodów Europy

– po∏o˝enie geograficzne
i historyczne regionu
– wp∏ywy i oddzia∏ywania
omawianego regionu

– filar antyczny kultury
europejskiej
– judeochrzeÊcijaƒski
– celtycko-germaƒski

– rodzaje subkultur
m∏odzie˝owych
– wp∏yw subkultur
na rozwój m∏odzie˝y

kultura wy˝sza
masowa
narodowa
medialna
alternatywna
i kontrkultura

poj´cie kultury
typy kultury
struktura kultury
wp∏yw kultury na ˝ycie
spo∏eczne

wyjaÊnia znaczenie poj´cia kultura,
nazywa poszczególne typy kultury i krótko je definiuje,
wykazuje wp∏yw kultury na ˝ycie spo∏eczne,
interpretuje stwierdzenie "Kultura wyznacznikiem
hierarchii i wartoÊci spo∏ecznych".

wyjaÊnia znaczenie poj´ç: konglomerat, europocentryzm,
nazywa najwa˝niejsze filary kultury europejskiej,
omawia filary kultury europejskiej,
porównuje poszczególne filary kultury europejskiej,
dokonuje syntezy wspólnych korzeni narodów Europy.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: dziedzictwo kulturowe, region,
regionalizm,
P: – wskazuje geograficzne i historyczne po∏o˝enie regionu
oraz umieszcza go na mapie,
R: – wykazuje wp∏yw i oddzia∏ywanie regionu na kultur´ Europy,
D: – ocenia szanse rozwoju regionu przy integracji z Europà.

K: –
–
P: –
R: –
D: –

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: subkultura i kontrkultura,
– zna najbardziej reprezentatywne subkultury m∏odzie˝owe
w Polsce,
P: – rozró˝nia najbardziej charakterystyczne subkultury
i omawia je,
R: – ukazuje zagro˝enia dla jednostki i spo∏eczeƒstwa
wynikajàce z dzia∏alnoÊci subkultur m∏odzie˝owych,
D: – okreÊla i uzasadnia swoje stanowisko wobec subkultur.

wyjaÊnia znaczenie poj´cia komercjalizacja kultury,
wymienia typy kultury,
definiuje poj´cia: globalizacja, neokatechumenat,
omawia poszczególne typy kultury,
wykazuje wp∏yw post´pu naukowo-technicznego
na kultur´,
– charakteryzuje kultur´ narodowà,
D: – dowodzi, ˝e kultura polska ma uniwersalistyczny charakter,
– ocenia, czy proces globalizacji zagra˝a kulturze narodowej.

–
–
–
–

K: –
–
P: –
–
R: –

K:
P:
R:
D:

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów,
drzewko owocowe,
technika SWOT, praca
pod kierunkiem
z mapà konturowà.

Burza mózgów, plakat.

Praca z materia∏ami
êród∏owymi (materia∏y
prasowe), dyskusja,
techniki dramowe.

Burza mózgów, plakat.

Burza mózgów,
drzewko owocowe,
dyskusja.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

Subkultury
m∏odzie˝owe

–
–
–
–
–

–
–
–
–

Zagadnienie

9/18/06

Przemiany
kultury
wspó∏czesnej

Kultura jako
podstawa ˝ycia
spo∏ecznego

Temat
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L.p.
z. r.

28.

29.

30.

31.

L.p.
z. p.

21.

22.

23.

24.

˚ycie spo∏eczne
we wspó∏czesnym Êwiecie
– lekcja powtórzeniowa

Prawo
obywatelskiego
niepos∏uszeƒstwa – demokracja czy
anarchia?

– spo∏eczeƒstwo
obywatelskie w Polsce
– poj´cie obywatelskiego
niepos∏uszeƒstwa
– przyk∏ady obywatelskiego niepos∏uszeƒstwa

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: obywatelskie niepos∏uszeƒstwo,
segregacja,
– wymienia przyk∏ady obywatelskiego niepos∏uszeƒstwa,
P: – omawia przyk∏ady obywatelskiego niepos∏uszeƒstwa,
R: – charakteryzuje problem segregacji rasowej,
D: – podejmuje prób´ oceny spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
– argumentuje, czy obywatelskie niepos∏uszeƒstwo
w spo∏eczeƒstwie demokratycznym jest uzasadnione.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: interes grupowy, grupa interesu,
P: – wymienia p∏aszczyzny Êcierania si´ interesów grupowych,
R: – charakteryzuje na przyk∏adzie proces Êcierania si´
interesów grup,
D: – interpretuje koniecznoÊç ochrony interesów grup
i jednostek.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: spo∏eczeƒstwo obywatelskie,
autorytaryzm,
– wymienia ró˝ne formy uczestnictwa obywateli w ˝yciu
publicznym,
P: – wyjaÊnia genez´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
R: – charakteryzuje spo∏eczeƒstwo w paƒstwach totalitarnych,
autorytarnych i demokratycznych,
– omawia czynniki warunkujàce funkcjonowanie
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
D: – wskazuje g∏ówne wartoÊci demokratyczne i wykazuje,
dlaczego nie jest mo˝liwa ich równoczesna pe∏na realizacja,
– uzasadnia, dlaczego aktywnoÊç i zdolnoÊç do samoorganizacji obywateli jest warunkiem trwa∏ej demokracji.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Praca pod kierunkiem
z tekstem êród∏owym,
ekspres reporterów
z wystàpieƒ
anarchistów (ocena
argumentów).

Elementy dramowe
(symulacja spotkania
dwóch grup, na przyk∏ad pracodawców
i pracowników), wstawka reporterska
(na przyk∏ad na temat
budowy drogi).

Burza mózgów,
metaplan.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– Êcieranie si´ interesów
grupowych
– ochrona interesów
grup i jednostek

– poj´cie i geneza
spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego
– samoorganizujàce
si´ spo∏eczeƒstwo
w walce z totalitaryzmem i w∏adzà
autorytarnà
– czynniki warunkujàce
funkcjonowanie
spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego

Zagadnienie

9/18/06

Rola interesów
grupowych

Geneza
spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego

Temat
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55

Wspó∏czesne
ideologie

Wspó∏czesne
doktryny
polityczne

Ideologia
a pragmatyzm
– programy
i kierunki
polityczne

33.

56

34.

35.

– ideologia jako naukowy
fundament programu
partii politycznej
– doktryna jako sposób
realizacji przyj´tej
ideologii
– programy polityczne
i ich treÊci

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: pragmatyzm, program
polityczny,
P: – wyjaÊnia wp∏yw ró˝nych dziedzin (np. ekonomii, socjologii,
prawa, edukacji, kultury i stosunków mi´dzynarodowych)
na treÊç programów politycznych,
R: – porównuje wybrane programy polityczne,
D: – ocenia wybrane programy partii w III RP pod kàtem
pragmatyzmu.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: ideologia, doktryna
polityczna,
– wymienia podstawowe ideologie i doktryny polityczne,
P: – ukazuje problem aktualnoÊci kryteriów podzia∏u doktryn
politycznych wed∏ug osi lewica–prawica,
R: – charakteryzuje poznane ideologie i doktryny polityczne,
D: – okreÊla i ocenia doktryny polityczne reprezentowane
przez ugrupowania zasiadajàce w obecnym Sejmie.

K: – wymienia podstawowe ideologie polityczne,
P: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: ideologia, konserwatyzm,
integryzm, liberalizm, ekspansjonizm, chadecja,
interwencjonizm paƒstwowy,
R: – charakteryzuje ideologi´ konserwatywnà,
nacjonalistycznà, faszystowskà, liberalnà, komunistycznà
oraz spo∏ecznà nauk´ KoÊcio∏a,
D: – porównuje pozycj´ cz∏owieka w wy˝ej wymienionych
ideologiach,
– ocenia poznane ideologie pod kàtem wspó∏czesnej
sytuacji politycznej.

Polityka

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i s∏ownikiem, dyskusja
punktowana, technika
dramowa (program
polityczny).

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z tekstem êród∏owym
i s∏ownikiem, wiersz.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z tekstem êród∏owym
i s∏ownikiem,
przemówienie.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– poj´cie ideologii
politycznej
– poj´cie doktryny
politycznej
– rodzaje doktryn
politycznych

– poj´cie ideologii
– ideologia a pragmatyzm – programy
i kierunki polityczne

Zagadnienie

9/18/06

26.

Cz∏owiek w spo∏eczeƒstwie
– lekcja
sprawdzajàca

32.

25.

Temat

L.p.
z. r.

L.p.
z. p.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

Temat

39.

40.

28.

29.

Konflikt wartoÊci
w ˝yciu
publicznym

Fundamentalne
zasady
demokracji

Geneza
i rozwój
demokracji

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

– podstawowe wartoÊci
demokratyczne:
wolnoÊç, równoÊç
i sprawiedliwoÊç,
porzàdek i efektywnoÊç
– konflikty wartoÊci

– zasada suwerennoÊci
narodu
– prawa mniejszoÊci
– podzia∏ i równowaga
w∏adz
– konstytucjonalizm
i praworzàdnoÊç
– pluralizm

K: – wymienia i wyjaÊnia podstawowe wartoÊci
demokratyczne,
P: – wyjaÊnia znaczenie poj´cia konformizm,
– omawia przyczyny konfliktów wartoÊci,
R: – charakteryzuje przyk∏ady konfliktów mi´dzy prawem
w∏asnoÊci, a sprawiedliwoÊcià spo∏ecznà,

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: pluralizm, równowaga w∏adz,
praworzàdnoÊç, suwerennoÊç,
– wymienia fundamentalne zasady demokracji,
P: – ukazuje tendencje do coraz bardziej powszechnego
akceptowania idei demokratycznych,
R: – charakteryzuje pozycj´ idei demokratycznych
w Polsce oraz stopieƒ ich akceptacji w naszym
spo∏eczeƒstwie.
D: – dowodzi s∏usznoÊci lub przeczy tezie, ˝e w spo∏eczeƒstwie
demokratycznym powinny istnieç ograniczenia pluralizmu
politycznego.

– antyczne i chrzeÊcijaƒK: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: demokracja, demokracja
skie korzenie demokracji
stanowa, podmiotowoÊç polityczna,
– rozwój demokracji
– ukazuje historyczny rozwój idei demokracji od staro˝ytnoÊci
wspó∏czesnej
do XXI wieku,
P: – przedstawia typologi´ form demokracji (np. demokracja
stanowa w Polsce, demokracja amerykaƒska),
R: – charakteryzuje rozwój demokracji w wybranych
paƒstwach Europy,
D: – ocenia szanse rozwoju i sukcesu idei demokracji
w skali globalnej.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: partia polityczna, system partyjny,
– poj´cie systemu
partyjnego
P: – ilustruje klasyfikacj´ partii politycznych ze wzgl´du
– charakterystyka
na struktur´ organizacyjnà i program polityczno-spo∏eczny,
systemów partyjnych
– omawia trzy typy systemów partyjnych,
w wybranych paƒstwach R: – charakteryzuje grupy nacisku, które majà wp∏yw na ˝ycie
publiczne,
D: – wykazuje wady i zalety systemu wielopartyjnego.

Zagadnienie

Burza mózgów,
dyskusja punktowana.

Kula Êniegowa, praca
pod kierunkiem
z tekstem êród∏owym,
plakat z symbolami
wartoÊci, wiersz.

Burza mózgów,
elementy dramowe.

Burza mózgów, plakat.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

38.

36–37. Systemy partyjne
we wspó∏czesnym Êwiecie

L.p.
z. r.

9/18/06

27.

L.p.
z. p.
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57

L.p.
z. r.

41.

42.

43.

L.p.
z. p.

30.

58

31.

32.

Prawa i obowiàz- – poj´cie praw i wolnoÊci
ki obywatela
obywatelskich
w spo∏eczeƒstwie – poj´cie obowiàzków
demokratycznym
obywatelskich
– p∏acenie podatków

– poj´cie systemu totalitarnego i autorytarnego
– formy i sposoby ograniczania swobód
obywatelskich w systemach totalitarnych
i autorytarnych

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: prawa cz∏owieka, wolnoÊci
cz∏owieka, obowiàzki obywatelskie,
– wymienia podstawowe obowiàzki obywatelskie,
P: – wyjaÊnia, jakà rol´ odgrywa we wspó∏czesnym paƒstwie
demokratycznym tolerancja i jakie spory mo˝e budziç,

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: paƒstwo totalitarne, paƒstwo
autorytarne, junta,
– wymienia najcz´Êciej ∏amane prawa i wolnoÊci cz∏owieka
w paƒstwie totalitarnym i autorytarnym,
P: – omawia sposoby i formy ograniczania swobód
obywatelskich,
R: – charakteryzuje system w∏adzy w paƒstwie totalitarnym
ze szczególnym uwzgl´dnieniem roli monopartii,
– porównuje uprawnienia w∏adzy i obywatela w re˝imach
totalitarnych i autorytarnych,
D: – wykazuje fikcyjnoÊç procedur demokratycznych i fasadowoÊç konstytucji w paƒstwie totalitarnym.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: veto ludowe, inicjatywa ludowa,
referendum, petycja, inicjatywy obywatelskie,
– wymienia podstawowe formy uczestnictwa obywateli
w ˝yciu publicznym,
P: – omawia ró˝ne formy uczestnictwa obywateli w ˝yciu
publicznym,
– wyjaÊnia, jakà rol´ odgrywajà stowarzyszenia w spo∏eczeƒstwie obywatelskim,
R: – charakteryzuje bezpoÊrednie i poÊrednie formy demokracji,
– charakteryzuje bezpoÊrednie i poÊrednie formy wyra˝ania
poparcia i sprzeciwu,
D: – dowodzi, które z form uczestnictwa obywateli w ˝yciu
publicznym zapewniajà im najwi´kszy wp∏yw na decyzje
w∏adz paƒstwowych.

D: – proponuje sposoby rozstrzygania konfliktów spo∏ecznych
bez u˝ycia si∏y.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z tekstem êród∏owym
(Konstytucja RP),
dyskusja punktowana.

Burza mózgów,
przemówienie, wiersz.

Praca pod kierunkiem
z tekstem êród∏owym
(Konstytucja RP),
elementy dramowe.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

Obywatel a w∏adza w systemach
totalitarnych
i autorytarnych

– bezpoÊrednie formy
uczestnictwa obywateli
w ˝yciu publicznym
– poÊrednie formy
uczestnictwa obywateli
w ˝yciu publicznym

– walka z terroryzmem
a prawa jednostki
w demokracji

Zagadnienie

9/18/06

Formy
uczestnictwa
obywateli
w ˝yciu
publicznym

Temat
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

Kultura
polityczna
spo∏eczeƒstwa
polskiego

AktywnoÊç polityczna obywateli
w spo∏eczeƒstwach demokratycznych

46.

47.

– poj´cie aktywnoÊci
politycznej
– czynniki kszta∏tujàce
uczestnictwo polityczne
– przemiany aktywnoÊci
politycznej spo∏eczeƒstwa polskiego
w okresie transformacji

– poj´cie kultury
politycznej
– typy kultury politycznej

Zagadnienie

34.

Temat

K: – wymienia nieodzowne warunki aktywnoÊci politycznej
obywateli,
P: – omawia przyczyny niskiego poziomu aktywnoÊci politycznej
polskiego spo∏eczeƒstwa,
R: – charakteryzuje przemiany aktywnoÊci politycznej
spo∏eczeƒstwa polskiego w okresie transformacji,
D: – ocenia warunki kszta∏tujàce uczestnictwo obywateli w ˝yciu
politycznym w swoim Êrodowisku,
– uzasadnia s∏usznoÊç bàdê nies∏usznoÊç ewentualnego
wprowadzenia w Polsce obowiàzku udzia∏u w wyborach.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: kultura polityczna, kultura
obywatelska,
– wymienia rodzaje kultury politycznej,
P: – przedstawia rys historyczny procesu kszta∏towania si´
kultury politycznej,
R: – charakteryzuje poszczególne typy kultury politycznej,
D: – wyjaÊnia (uzasadnia), jaki typ kultury politycznej dominuje
w spo∏eczeƒstwie polskim.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: cnoty obywatelskie, dyscyplina
wewn´trzna, demagogia, wolontariat,
– wymienia cnoty obywatelskie, które sk∏adajà si´ na wzór
obywatela w spo∏eczeƒstwie obywatelskim,
P: – podaje przyk∏ady i omawia wzory obywatelskich postaw
i dzia∏aƒ,
R: – korzystajàc z ró˝nych êróde∏ informacji przygotowuje
wykaz dzia∏ajàcych w swoim Êrodowisku organizacji
pozarzàdowych i spo∏ecznych, anga˝ujàcych wolontariuszy,
D: – uzasadnia znaczenie cnót obywatelskich dla dobrego
funkcjonowania paƒstwa i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.

R: – na podstawie tekstu êród∏owego rozró˝nia dwa rodzaje
praw konstytucyjnych,
– ilustruje przyk∏adami prawa cz∏owieka i obywatela zapisane
w Konstytucji RP,
D: – ocenia czy prawa cz∏owieka w spo∏eczeƒstwach
demokratycznych sà w pe∏ni przestrzegane.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów,
praca pod kierunkiem
ze êród∏ami
statystycznymi,
dyskusja.

Burza mózgów,
elementy dramowe
(siedem typów
inteligencji).

Burza mózgów,
metaplan, dyskusja.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– koncepcje cnót
obywatelskich
– wspó∏czesne znaczenie
cnót obywatelskich
– wzór obywatela
– przyk∏ady obywatelskiego dzia∏ania

L.p.
z. r.

9/18/06

33. 44–45. Wspó∏czesne
pojmowanie cnót
obywatelskich

L.p.
z. p.
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59

L.p.
z. p.

60

Wspó∏czesne
ruchy spo∏eczne

Zagro˝enia
dla wspó∏czesnej
demokracji

52.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: anarchizm, syndykat, feminizm,
pacyfizm, gandyzm, humanitaryzm, ekologizm,
ruch emancypacyjny, sufra˝ystki,
P: – omawia wspó∏czesne ruchy polityczne,
R: – porównuje metody walki stosowane przez przedstawicieli
ruchu anarchistycznego i pacyfistycznego,
D: – ocenia s∏usznoÊç walki kobiet o swoje prawa polityczne.

– podstawowe zagro˝enia K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: apartheid, dyktatura
demokracji: dyktatura
wi´kszoÊci,
wi´kszoÊci, nietolerancja, P: – omawia podstawowe zagro˝enia demokracji,
patologie w∏adzy, demo– przedstawia ró˝ne sposoby organizacji terytorialnej
kracja narzucona, autodemokratycznego paƒstwa: centralizm, regionalizm,
kratyzm i totalitaryzm,
federalizm,
biernoÊç spo∏eczna,
R: – charakteryzuje patologiczne formy demokracji,

– poj´cie ruchów
spo∏ecznych
– przyk∏ady ruchów
spo∏ecznych: anarchizm,
feminizm, pacyfizm,
ekologizm

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
ranking diamentowy.

Burza mózgów, film
Stulecie zwyk∏ych ludzi,
odcinek pt. Rok 1959
– zagro˝ona planeta,
plakat.

3:46 PM

Burza mózgów, wywiad,
metaplan, film
Stulecie zwyk∏ych ludzi,
odcinek pt. Rok 1963
– pot´ga telewizji.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z tekstami êród∏owymi,
mapa mentalna
(tworzenie programu
partii politycznej,
zwiàzku zawodowego
i fundacji).

Sposoby
realizacji

9/18/06

51.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: opinia publiczna, mass media,
– wymienia funkcje Êrodków masowego przekazu i rozró˝nia
podzia∏ wspó∏czesnych mediów,
P: – wyjaÊnia, co rozumie si´ pod poj´ciem obiektywnoÊci
i bezstronnoÊci mediów,
R: – porównuje sposoby przedstawiania tych samych informacji
przez ró˝ne mass media,
D: – analizuje podstawy prawne funkcjonowania mediów
w Polsce,
– dowodzi s∏usznoÊci twierdzenia, ˝e media to czwarta
w∏adza w Polsce.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

49–50. Opinia publiczna – poj´cie mass mediów
i rola mass
i opinii publicznej
mediów
– badania opinii publicznej
w spo∏eczeƒstwie – funkcje wspó∏czesnych
obywatelskim
mass mediów
– media jako czwarta
w∏adza
– podstawy prawne funkcjonowania mediów
w Polsce

Zagadnienie
K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: osobowoÊç prawna,
stowarzyszenie, fundacja,
– wymienia g∏ówne formy uczestnictwa obywateli w ˝yciu
publicznym,
P: – omawia instytucje istniejàce w Polsce, które zajmujà si´
badaniem opinii publicznej,
R: – charakteryzuje partie polityczne w Polsce dzia∏ajàce
na prze∏omie XX i XXI wieku,
D: – wymienia warunki konieczne do zarejestrowania partii
politycznej i proponuje program partii, jakà sam by za∏o˝y∏.

Temat

Formy ˝ycia
– partie polityczne w Polpublicznego
sce i ich finansowanie
w spo∏eczeƒstwie – zwiàzki zawodowe
obywatelskim
i stowarzyszenia
w Polsce
– zadania fundacji
– podstawy prawne
zak∏adania i dzia∏alnoÊci
organizacji politycznych
oraz spo∏ecznych

48.

L.p.
z. r.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

L.p.
z. r.

Temat

55.

56.

57.

37.

38.

Formy paƒstwa
i modele
ustrojowe

Funkcje
wspó∏czesnego
paƒstwa

Patologie w∏adzy

centralizacja
biurokratyzacja
korupcja
partykularyzm
nepotyzm
klientelizm
brutalizacja w∏adzy

– forma rzàdów
– re˝im polityczny
– ustrój terytorialny

– funkcja wewn´trzna
– funkcja zewn´trzna

–
–
–
–
–
–
–

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: monarchia, republika, paƒstwo
policyjne, liberalne, federacyjne i unitarne,
P: – przedstawia na schemacie podzia∏ paƒstw ze wzgl´du
na ró˝ne kryteria,
R: – charakteryzuje wspó∏czesne formy ustrojowe wybranych
paƒstw,

K: – wymienia g∏ówne i szczegó∏owe funkcje wspó∏czesnego
paƒstwa,
P: – podaje przyk∏ady (z ˝ycia codziennego) poszczególnych
funkcji paƒstwa,
R: – klasyfikuje poszczególne funkcje paƒstwa na podstawie
materia∏ów êród∏owych,
D: – ocenia wype∏nianie obowiàzków przez paƒstwo wobec
spo∏eczeƒstwa.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: centralizacja, biurokracja,
alienacja, korupcja w∏adzy, partykularyzm, nepotyzm,
klientelizm, inwigilacja,
P: – omawia najcz´Êciej spotykane patologie w∏adzy,
R: – podaje przyk∏ady patologii w∏adzy paƒstwowej w Polsce
i na Êwiecie,
D: – ocenia zjawisko wymuszania pos∏uszeƒstwa obywateli
przez stosowanie przemocy,
– uzasadnia poglàd, ˝e w∏adza zawsze powinna byç
ograniczona.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym,
schemat, plakat, techniki
plastyczno-manualne.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym,
konferencja prasowa.

Burza mózgów, praca
z materia∏ami êród∏owymi (materia∏y
prasowe), rymowanka.

Burza mózgów,
plastyczne techniki
dramowe (plakat,
schemat).

Sposoby
realizacji

3:46 PM

36.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: paƒstwo, racja stanu,
obywatelstwo, w∏adza paƒstwowa, legitymizacja,
P: – omawia ró˝ne koncepcje genezy paƒstwa i jego cechy,
– ukazuje rol´ paƒstwa w organizacji spo∏eczeƒstwa,
R: – charakteryzuje ró˝ne êród∏a i formy w∏adzy,
D: – ocenia, czy wspó∏czeÊnie mo˝liwe jest zachowanie pe∏nej
suwerennoÊci paƒstwa.

– charakteryzuje pseudodemokratyczne systemy
we wspó∏czesnym Êwiecie,
D: – ocenia szanse rozwoju i sukcesu idei demokracji w skali
globalnej.

problemy ekonomiczne
– metody zwi´kszenia
aktywnoÊci spo∏ecznej
obywateli
– poj´cie paƒstwa
– koncepcje genezy
paƒstwa
– poj´cie w∏adzy
paƒstwowej
– legitymizacja w∏adzy
paƒstwowej

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Zagadnienie

9/18/06

35. 53–54. Geneza oraz
poj´cie paƒstwa
i w∏adzy
paƒstwowej

L.p.
z. p.
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61

L.p.
z. p.

62

Wybrane modele
ustrojowe
wspó∏czesnych
paƒstw demokratycznych – system prezydencki

Wybrane modele
ustrojowe wspó∏czesnych paƒstw
demokratycznych – system
parlamentarny
(parlamentarno-gabinetowy)

Wybrane modele
ustrojowe wspó∏czesnych paƒstw
demokratycznych – system
mieszany

59.

60.

Temat

K: – definiuje poj´cie system mieszany (pó∏prezydencki) i wie
gdzie on wyst´puje,
P: – wyjaÊnia g∏ówne cechy tego systemu,
– okreÊla rol´ prezydenta Francji,
R: – charakteryzuje system mieszany na przyk∏adzie Francji,
– przedstawia rys historyczny systemu mieszanego,
D: – porównuje rol´ prezydenta Francji z rolà prezydenta
w pozosta∏ych systemach i uzasadnia jego pozycj´
w ostatnim czasie.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: egzekutywa, legislatywa,
kanclerz, gabinet cieni, system kanclerski, land,
– wymienia systemy parlamentarno-gabinetowe:
Wielkiej Brytanii i Niemiec,
P: – omawia g∏ówne zasady systemu parlamentarno-gabinetowego na przyk∏adzie Wielkiej Brytanii i Niemiec,
R: – porównuje sposób powo∏ywania, rol´ i kompetencje
g∏owy paƒstwa w systemach politycznych Wielkiej Brytanii
i Niemiec,
D: – ocenia rol´ monarchy w Wielkiej Brytanii i kanclerza
w Niemczech na prze∏omie XX i XXI wieku.

– g∏ówne zasady systemu
– dualizm w∏adzy
wykonawczej
– charakterystyka dwóch
ró˝nych modeli brytyjskiego i niemieckiego

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i materia∏ami êród∏owymi
(Internet, film na temat
dzia∏alnoÊci
Charles'a de Gaulle'a,
przemówienie
prezydenta).

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i materia∏ami êród∏owymi
(Internet, encyklopedia
multimedialna),
dyskusja panelowa
ekspertów.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i materia∏ami êród∏owymi
(Internet, reporta˝,
artyku∏), j´zyk angielski.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– poj´cie i g∏ówne zasady
systemu
– pozycja i szeroki
zakres uprawnieƒ
prezydenta

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: naturalizacja, legislatywa,
system prezydencki,
– wymienia najwa˝niejsze cechy systemu prezydenckiego,
P: – przedstawia g∏ówne zasady ustroju konstytucyjnego
Stanów Zjednoczonych ze szczególnym uwzgl´dnieniem
roli Sàdu Najwy˝szego,
R: – charakteryzuje system prezydencki USA,
D: – analizuje zasad´ check and balance,
– ocenia rol´ prezydentów USA po II wojnie Êwiatowej
i wybiera spoÊród nich najlepszego polityka.

– klasyfikuje systemy ustrojowe paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej,
D: – ocenia stwierdzenie W∏odzimierza Lenina „Paƒstwa
realnego socjalizmu nie obumar∏y, lecz coraz bardziej
rozbudowa∏y swoje funkcje i aparat w∏adzy”.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

– kompetencje w∏adzy
ustawodawczej
i wykonawczej
– zakres uprawnieƒ
prezydenta
– funkcje Kongresu
w USA

Zagadnienie

9/18/06

58.

L.p.
z. r.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

Zagadnienie

40. 63–64. Struktura organów w∏adzy RP
– w∏adza
ustawodawcza

Konstytucja jako
nadrz´dny akt
ustrojowy

Transformacja
ustrojowa
w Polsce
po 1989 roku

– zasady prawa wyborczego do sejmu i senatu
– pos∏owie i senatorowie
– organizacja izb
– funkcje izb
– Zgromadzenie Narodowe

– rys historyczny
konstytucji polskich
– konstytucja jako ustawa
zasadnicza
– podstawowe zasady
prawa konstytucyjnego

– poj´cie ustroju paƒstwa
– transformacja ustrojowa
po 1989 roku
– konstytucja jako nadrz´dny akt ustrojowy

Wybrane modele – g∏ówne zasady ustroju
ustrojowe
Konfederacji Szwajwspó∏czesnych
carskiej: zasada federapaƒstw demokralizmu i demokracji
tycznych – sysbezpoÊredniej
tem parlamentarno-komitetowy

Temat

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: kadencja, mandat, immunitet,
droga legislacyjna, expose, absolutorium, zapytania
i interpelacje poselskie,
– wymienia podstawowe funkcje parlamentu polskiego,
P: – przedstawia zasady prawa wyborczego,
R: – charakteryzuje organy sejmu i senatu i ich dzia∏alnoÊç,

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: akt prawny, preambu∏a,
– wskazuje fundamentalne zasady demokracji zawarte
w Konstytucji RP z 2 kwietnia1997 r.,
P: – przedstawia rys historyczny konstytucji w Polsce,
R: – charakteryzuje g∏ówne treÊci konstytucji: zasady ustrojowe,
system organów paƒstwowych, prawa i obowiàzki obywateli,
D: – omawia i ocenia preambu∏´, wskazuje na wartoÊci
do jakich si´ odwo∏uje.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: transformacja ustrojowa, realny
socjalizm, Porozumienie Okràg∏ego Sto∏u, opozycja,
NSZZ „SolidarnoÊç”, konstytucja,
– wymienia systemy parlamentarno-gabinetowe: Wielkiej
Brytanii i Niemiec,
P: – przedstawia charakter wydarzeƒ z lat 1989–1990 rozpoczynajàcych zmiany ustrojowe w Polsce,
– omawia rys historyczny konstytucji polskich,
– ukazuje rol´ konstytucji jako podstawowego aktu
w paƒstwie,
R: – charakteryzuje za∏amanie si´ systemu realnego socjalizmu
w Polsce, omawia przyczyny i przebieg tego procesu,
– omawia zasady prawa konstytucyjnego w Polsce,
D: – udowadnia tez´, ˝e ˝yjemy w prze∏omowym okresie
historii Polski.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: kanton, federacja kantonu
i wie gdzie ten system wyst´puje,
P: – omawia system konfederacji szwajcarskiej i wyjaÊnia
znaczenie organów w∏adzy,
R: – okreÊla g∏ówne zasady tego systemu i charakteryzuje
ich wyst´powanie w praktyce,
D: – ocenia wady i zalety demokracji bezpoÊredniej.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Praca pod kierunkiem
z materia∏ami êród∏owymi (Konstytucja RP
z 1997 r.), elementy
dramy (wywiad z marsza∏kiem sejmu i senatu).

Praca pod kierunkiem
z materia∏ami êród∏owymi (Konstytucja RP),
elementy wyk∏adu.

Burza mózgów,
ranking diamentowy.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i materia∏ami êród∏owymi (Internet, mapa
mentalna), dyskusja
punktowana.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

62.

61.

L.p.
z. r.

9/18/06

39.

L.p.
z. p.
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63

64
Zagadnienie

– podzia∏ i funkcje sàdów
i trybuna∏ów
– zasady obowiàzujàce
w sàdownictwie polskim

– Najwy˝sza Izba Kontroli
– Rzecznik Praw
Obywatelskich
– Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji
– prokuratura

42. 68–69. Struktura
organów
w∏adzy RP
– w∏adza
sàdownicza

43. 70–71. Organy kontroli
paƒstwowej
i ochrony prawa

Historia parla– rys historyczny
mentu w dziejach
Parlamentu polskiego
Rzeczypospo– rola pos∏ów
litej – zaj´cia
i senatorów RP
na wycieczce
przedmiotowej

Temat

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: egzekutywa, NIK, Prokuratura,
– wymienia organy kontroli paƒstwowej i ochrony prawa,
P: – przedstawia zakres dzia∏alnoÊci organów: NIK, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury,
R: – charakteryzuje dzia∏alnoÊç Rzecznika Praw Obywatelskich
od 1987 roku,
D: – ocenia dzia∏alnoÊç Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: kasacja, apelacja, lustracja,
niezawis∏oÊç s´dziowska, rzecznik interesu publicznego,
delikt konstytucyjny,
P: – omawia w∏adze sàdowniczà w Polsce, którà sprawujà sàdy
i trybuna∏y,
R: – charakteryzuje polski wymiar sprawiedliwoÊci,
D: – uzasadnia, na czym polega zasada instancyjnoÊci
w post´powaniu sàdowym,
– analizuje problem sprawowania przez jednà osob´ stanowiska Ministra SprawiedliwoÊci i Prokuratora Generalnego.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: kompetencje prezydenta,
prerogatywa, kontrasygnata, wotum nieufnoÊci, Rada
Ministrów, wakat,
P: – przedstawia genez´ funkcji prezydenta RP,
– omawia zadania Rady Ministrów,
R: – charakteryzuje kompetencje prezydenta,
D: – analizuje, jaki charakter wzajemnym relacjom prezydenta
i rzàdu nadaje Konstytucja RP.

K: – poznaje i przedstawia dzieje polskiego parlamentaryzmu,
P: – omawia aktualnà struktur´ Sejmu wed∏ug przynale˝noÊci
partyjnej,
R: – rysuje schemat i omawia drog´ legislacyjnà ustawy,
D: – ocenia dzia∏alnoÊç polskiego parlamentaryzmu
w ostatniej dekadzie.

D: – analizuje problem dotyczàcy ewentualnego ograniczenia
immunitetu chroniàcego pos∏ów i senatorów.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i materia∏ami
êród∏owymi
– Konstytucja RP
z 1997 r., plakat.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i materia∏ami êród∏owymi
(Konstytucja RP
z 1997 r.), elementy
dramy („Obywatel
w sàdzie”).

Praca pod kierunkiem
z materia∏ami êród∏owmi (Konstytucja RP
z 1997 r.), elementy
dramy (wywiad z marsza∏kiem sejmu i senatu).

Wycieczka przedmiotowa, wywiad, mini
konferencja prasowa.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– organizacja w∏adzy
wykonawczej:
prezydent RP
i Rada Ministrów

65.

L.p.
z. r.

9/18/06

41. 66–67. Struktura
organów
w∏adzy RP
– w∏adza
ustawodawcza

L.p.
z. p.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

L.p.
z. r.

Temat

75.

76.

77.

46.

47.

48.

Podstawowe
poj´cia, funkcje
i zadania prawa

Polityka i paƒstwo – lekcja
sprawdzajàca

Polityka jako
zjawisko spo∏eczne – lekcja
powtórzeniowa

– poj´cie prawa, przepisu
prawnego i normy
prawnej

Relacje pomi´dzy – rys historyczny stosunpaƒstwem
ków pomi´dzy paƒstwem
a KoÊcio∏em
a KoÊcio∏em
oraz innymi
– konkordat jako umowa
organizacjami
regulujàca stosunki
wyznaniowymi
mi´dzy Rzeczàpospolità
w Polsce
a KoÊcio∏em katolickim
– koÊcio∏y i zwiàzki
wyznaniowe w Polsce
– procedura rejestracyjna
nowego koÊcio∏a lub
zwiàzku wyznaniowego

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: prawo, norma prawna, przepis
prawny,
– wylicza funkcje i zadania prawa,

Prawo

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: konkordat, KoÊció∏ katolicki,
zwiàzek wyznaniowy,
P: – wymienia i omawia najwa˝niejsze koÊcio∏y i zwiàzki
wyznaniowe w Polsce,
R: – charakteryzuje relacje mi´dzy paƒstwem, KoÊcio∏em katolickim i zwiàzkami wyznaniowymi po II wojnie Êwiatowej,
D: – ocenia przemiany ruchu ekumenicznego w Polsce
i na Êwiecie na prze∏omie XX i XXI wieku.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: samorzàd terytorialny,
referendum gminne,
P: – wyjaÊnia, czym jest samorzàd terytorialny i podaje, jakie
sà szczeble samorzàdu w Polsce,
– omawia zadania, uprawnienia i sposób podejmowania
decyzji, przez samorzàd gminny, powiatowy i wojewódzki,
R: – charakteryzuje wzajemne relacje rzàdu i w∏adz
samorzàdowych,
D: – uzasadnia znaczenie samorzàdnoÊci i potrzeb´
decentralizacji we wspó∏czesnym paƒstwie.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Kula Êniegowa, elementy
dramy (np. sàd skorupkowy w Atenach),

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem, mapà
i materia∏ami
êród∏owymi
(Konstytucja RP
z 1997 r.).

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
mapà i materia∏ami
êród∏owymi (Konstytucja RP z 1997 r.),
burza mózgów,
drzewko owocowe.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

74.

– tradycje samorzàdu
terytorialnego w Polsce
– samorzàd gminny
– samorzàd powiatowy
– samorzàd wojewódzki

Zagadnienie

9/18/06

45.

44. 72–73. W∏adze lokalne
w Polsce

L.p.
z. p.
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65

66

81.

51.

Sposoby publikacji norm prawnych i wyszukiwania przepisów
prawa, specyfika
j´zyka aktów
prawnych

– rys historyczny publikacji aktów prawnych
– sposoby publikacji
aktów prawnych
– j´zyk prawny
– j´zyk prawniczy

– konstytucja
– ustawy
– akty prawne o mocy
równej ustawom
– umowy mi´dzynarodowe
– akty wykonawcze
(rozporzàdzenia)
– akty wewn´trzne
– akty prawa miejscowego

Hierarchia aktów
prawnych

80.

50.

– prawo naturalne
i stanowione
– funkcje prawa

Zagadnienie

prawo konstytucyjne
administracyjne
cywilne
karne
finansowe
pracy
mi´dzynarodowe
prywatne
– mi´dzynarodowe
publiczne
– europejskie
– koÊcielne

Temat

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: akt normatywny, jurysdykcja,
vocatio legis (dos∏. pró˝nowanie ustawy), obwieszczenie,
j´zyk prawny,
P: – przedstawia sposoby publikacji norm prawnych
w „Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej”, „Monitorze
Polskim” oraz dziennikach urz´dowych,
R: – klasyfikuje akty prawne wed∏ug rangi,

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: akt prawny, dekret, ratyfikacja,
akt wykonawczy, akt wewn´trzny,
P: – przedstawia hierarchizacj´ aktów prawnych,
R: – porównuje ró˝ne akty prawne w paƒstwie,
D: – uzasadnia, na czym polega szczególna funkcja konstytucji
w paƒstwie,
– analizuje zasad´ pacta sunt servanda (umów nale˝y
dotrzymywaç).

K: – wymienia g∏ówne ga∏´zie prawa,
P: – rozró˝nia poszczególne ga∏´zie i dziedziny prawa,
R: – charakteryzuje ró˝ne rodzaje prawa i podaje przyk∏ady
z ˝ycia,
D: – uzasadnia znaczenie prawa mi´dzynarodowego
publicznego w obecnym czasie.

P: – okreÊla êród∏a prawa i norm prawnych,
– wyjaÊnia czym jest prawo,
– rozró˝nia norm´ prawnà spoÊród innych norm,
R: – charakteryzuje g∏ówne systemy prawa: prawo stanowione,
zwyczajowe i religijne,
D: – ocenia, na czym polega konflikt mi´dzy prawem naturalnym
a stanowionym.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem i materia∏ami êród∏owymi.

Kula Êniegowa, praca
pod kierunkiem z podr´cznikiem i materia∏ami
êród∏owymi.

Burza mózgów,
praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i materia∏ami
êród∏owymi, schemat.

film Proces
w Norymberdze.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

–
–
–
–
–
–
–

L.p.
z. r.

9/18/06

49. 78–79. Ga∏´zie i dziedziny prawa

L.p.
z. p.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

82.

52.

Rzeczpospolita
demokratycznym
paƒstwem
prawnym

Temat

85–86. èród∏a prawa
powszechnie
stosowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej
– êród∏a prawa w Polsce
– prawo konstytucyjne
podstawà systemu
prawnego paƒstwa
– zasady prawa
konstytucyjnego
– pozosta∏e akty prawne:
ustawy, umowy mi´dzynarodowe, rozporzàdzenia i akty prawa
miejscowego

K: – wymienia podstawowe êród∏a prawa w Polsce,
P: – omawia podstaw´ systemu prawnego paƒstwa – prawo
konstytucyjne i tradycje polskiego konstytucjonalizmu,
R: – charakteryzuje g∏ówne zasady konstytucyjne systemu
prawnego paƒstwa,
D: – ocenia, jakie skutki mogà wyniknàç dla prawa krajowego
po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: sztuka komunikacji, sztuka
wykazywania swoich racji,
– wymienia najwa˝niejsze zasady wykazywania swoich racji,
P: – wyjaÊnia poj´cie kultury dyskusji,
– przedstawia najwa˝niejsze zasady z zakresu retoryki na
przyk∏adzie Cycerona,
R: – stosuje zasady powszechnie obowiàzujàce przy
wykazywaniu swoich racji,
– stosuje w praktyce umiej´tnoÊç komunikowania si´,
D: – prezentuje elementy dramy wyra˝ajàc ró˝ne emocje.
– proponuje wspó∏czesny wzór mówcy politycznego.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: praworzàdnoÊç, paƒstwo
praworzàdne,
P: – ukazuje typowe przypadki naruszania praworzàdnoÊci,
R: – charakteryzuje praworzàdnoÊç w stosunku do organów
paƒstwowych i obywateli paƒstwa,
– przedstawia prawnà gwarancj´ kontroli w∏adzy paƒstwowej
przez obywateli niezale˝nie od Êrodowiska,
D: – uzasadnia twierdzenie, ˝e praworzàdnoÊç jest niezb´dnym
warunkiem funkcjonowania demokratycznego paƒstwa,
– ocenia, czy Polska jest paƒstwem praworzàdnym.

– wyszukuje odpowiednie przepisy prawa z tekstów êród∏owych,
D: – analizuje j´zyk prawny i prawniczy – wykrywa ró˝nice
w terminologii.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym
(Konstytucja RP
z 1997 r.) oraz
foliogramem,
dyskusja (çw. 2/27).

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
elementy dramy
(przemówienie).

Burza mózgów,
debata lub dyskusja
punktowana.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– kultura dyskusji i jej
zasady
– sztuka szukania
argumentacji prawnej
na poparcie swoich racji

– poj´cie praworzàdnoÊci
– cechy paƒstwa
praworzàdnego

Zagadnienie

9/18/06

53. 83–84. Sztuka
wykazywania
swoich racji

L.p.
z. r.

L.p.
z. p.
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67

L.p.
z. p.

68

Wybrane
zagadnienia
z kodeksów
prawa polskiego

Zasady i formy
egzekwowania
prawa

88.

89.

– post´powanie karne
– post´powanie cywilne
– post´powanie
administracyjne
– prawa ofiar przest´pstw

– zasady przestrzegania
i egzekwowania prawa
– typy sankcji prawnych
– rodzaje kar oraz granice
wymiaru kary
– przyczyny skutecznoÊci
sankcji

prawo karne
cywilne
rzeczowe
zobowiàzaƒ
spadkowe
pracy
administracyjne
zdolnoÊç prawna

K: – wymienia sytuacje, kiedy obywatel mo˝e zetknàç si´
z sàdem,
– nazywa dokumenty, które wyznaczajà prawa obywatela
wobec w∏adzy sàdowej,
P: – omawia prawa obywatela w sàdzie,
R: – rozró˝nia prawa i obowiàzki obywatela w trakcie post´powania: karnego, cywilnego i administracyjnego,

K: – wymienia g∏ówne zasady przestrzegania prawa: nieznajomoÊç prawa szkodzi, nieznajomoÊç prawa nikogo nie
usprawiedliwia,
P: – wyjaÊnia znaczenie poj´cia sankcja prawna i przedstawia
jej g∏ówne typy,
R: – charakteryzuje poszczególne rodzaje kar w Polsce,
D: – uzasadnia, które z sankcji sà najskuteczniejsze w walce
z przest´pczoÊcià w Polsce,
– uzasadnia swoje stanowisko w stosunku do ostatnich zmian
w Kodeksie karnym.

K: – wymienia i rozró˝nia najwa˝niejsze dzia∏y prawa: prawo
karne, cywilne, rzeczowe, zobowiàzaƒ, spadkowe, pracy
i administracyjne,
P: – omawia najwa˝niejsze zasady regulacji cywilno-prawnych
i poj´cie zdolnoÊci prawnej,
R: – charakteryzuje poszczególne dzia∏y prawa i rozpoznaje je
w praktyce,
D: – analizuje teksty êród∏owe zwiàzane z poszczególnymi
dzia∏ami prawa.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: decyzja precedensowa, proces
legislacyjny, inicjatywa ustawodawcza,
– wymienia podmioty, którym przys∏uguje inicjatywa ustawodawcza w Polsce,
P: – rozró˝nia i omawia sposoby tworzenia si´ prawa: przez
stanowienie, w wyniku praktyki prawotwórczej,
R: – przedstawia proces legislacyjny ustawy – poszczególne etapy,
D: – analizuje proces uchwalenia kilku ustaw w Polsce w ostatnim
czasie.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Techniki dramowe
(przemówienie,
scenki rodzajowe).

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym,
dyskusja punktowana.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym,
elementy dramy
(przygotowanie aktu
oskar˝enia, spisanie
umowy sprzeda˝y).

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i schematem drogi
legislacyjnej ustawy,
elementy dramy.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

–
–
–
–
–
–
–
–

– stanowienie prawa
– tworzenie prawa
w drodze praktyki
– proces legislacyjny
w Polsce

Zagadnienie

9/18/06

90–92. Prawa
i obowiàzki
obywatela
w sàdzie

Zasady i formy
tworzenia prawa

Temat

87.

L.p.
z. r.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

L.p.
z. r.

93.

94.

95.

96.

L.p.
z. p.

54.

55.

56.

57.

Organizacje
pozarzàdowe
ochrony praw
cz∏owieka

Mi´dzyrzàdowy
system ochrony
praw cz∏owieka

– Mi´dzynarodowy
Czerwony Krzy˝
– Amnesty International

– system uniwersalny
– systemy regionalne

– podstawowe dokumenty
– prawa polityczne
i obywatelskie
– prawa spo∏eczne,
gospodarcze i kulturalne

K: – wymienia organizacje pozarzàdowe ochrony praw cz∏owieka,
P: – omawia dzia∏alnoÊç Mi´dzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy˝a i Amnesty International,
R: – charakteryzuje dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych,

K: – rozró˝nia dwa systemy ochrony praw cz∏owieka,
P: – wymienia podstawowe organizacje systemu mi´dzyrzàdowego,
R: – charakteryzuje dzia∏alnoÊç organizacji systemu mi´dzyrzàdowego rozró˝niajàc: europejski, afrykaƒski i amerykaƒski
system ochrony praw cz∏owieka, oraz system ochrony praw
cz∏owieka w Unii Europejskiej,
D: – przedstawia argumenty za i przeciw tezie "Mi´dzynarodowy
system ochrony praw cz∏owieka jest nieskuteczny".

K: – wymienia podstawowe dokumenty mi´dzynarodowej ochrony
praw cz∏owieka,
P: – ukazuje g∏ówne postanowienia Powszechnej deklaracji praw
cz∏owieka z 1948 r.,
R: – omawia kodyfikacj´ praw cz∏owieka i poszczególne pakty
praw cz∏owieka oraz konwencje,
– przedstawia katalog podstawowych praw cz∏owieka i charakteryzuje prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze,
socjalne i kulturalne,
D: – dokonuje analizy prawa do ˝ycia i ocenia problem eutanazji.

K: – wyjaÊnia poj´cie prawa cz∏owieka i wymienia ich naturalne
cechy,
P: – rozró˝nia trzy generacje praw cz∏owieka i wyjaÊnia jakie
prawa zawierajà,
R: – ukazuje historyczny rodowód praw cz∏owieka,
– przedstawia i charakteryzuje tradycyjny katalog praw
cz∏owieka,
D: – ocenia Konstytucj´ 3 Maja pod kàtem praw cz∏owieka.

– charakteryzuje zasady obowiàzujàce w post´powaniu karnym,
D: – analizuje tekst Konstytucji RP, ocenia te zapisy, które zabezpieczajà prawo do sprawiedliwego sàdu.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Praca pod
kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym,
schemat lub plakat.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym,
dyskusja punktowana.

Burza mózgów,
metaplan, dyskusja.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

Podstawowe
dokumenty
oraz katalog
podstawowych
praw cz∏owieka

– poj´cie i cechy praw
cz∏owieka
– generacje praw
cz∏owieka
– geneza i rozwój praw
cz∏owieka

Zagadnienie

9/18/06

Poj´cie i geneza
praw cz∏owieka

Temat
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69

L.p.
z. r.

97.

98.

99.

100.

L.p.
z. p.

58.

70

59.

60.

61.

Prawo regulatorem ˝ycia spo∏ecznego – lekcja
sprawdzajàca

Mi´dzynarodowy
system ochrony
praw cz∏owieka
jest nieskuteczny.
Powtórzenie materia∏u z dzia∏u:
„Prawo cz∏owieka
jako istoty ludzkiej w Êwietle dokumentów mi´dzynarodowych”

K: – wymienia instytucje paƒstwowe, powo∏ane do ochrony
praw i wolnoÊci cz∏owieka oraz organizacje pozarzàdowe,
P: – wyjaÊnia, jaka jest mo˝liwoÊç z∏o˝enia petycji lub skargi
do Komitetu Praw Cz∏owieka w Genewie i Europejskiego
Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w Sztrasburgu,
R: – charakteryzuje dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych
w Polsce,
D: – ocenia, czy w Polsce sà przestrzegane prawa dziecka
i ucznia.

– sàdy powszechne
– Naczelny Sàd
Administracyjny
– Trybuna∏ Konstytucyjny
– Rzecznik Praw
Obywatelskich
– organizacje pozarzàdowe w Polsce

Debata.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym
(Konstytucja RP
i materia∏y prasowe),
plakat.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem i tekstem êród∏owym (materia∏y prasowe), film Stulecie zwyk∏ych ludzi,
odcinek pt. Rok 1957
– gorszy kolor skóry,
dyskusja punktowana.

(Internet, encyklopedie multimedialne).

Sposoby
realizacji

3:46 PM

Gwarancje
ochrony praw
cz∏owieka
w Polsce

K: – wymienia prawa, które ∏amane sà na Êwiecie,
P: – wyjaÊnia przyczyny ∏amania praw cz∏owieka,
R: – przedstawia na wybranych przyk∏adach, w jaki sposób
i dlaczego we wspó∏czesnym Êwiecie sà ∏amane prawa
cz∏owieka (tekst êród∏owy Raport Amesty International
z 1991 r.),
D: – ocenia skutecznoÊç mi´dzynarodowego systemu ochrony
praw cz∏owieka.

D: – poddaje ocenie kar´ Êmierci, analizuje teksty êród∏owe
i argumentuje swà opini´.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

– przyczyny
∏amania praw cz∏owieka
– skutecznoÊç mi´dzynarodowego systemu
ochrony praw cz∏owieka
– przyk∏ady ∏amania
i ochrony praw cz∏owieka

Zagadnienie

9/18/06

Przyczyny
∏amania praw
cz∏owieka
na Êwiecie
i skutecznoÊç
ich ochrony

Temat
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

L.p.
z. p.

Instytucje
Unii Europejskiej

104.

– organy Unii Europejskiej: Rada Europejska,

– poj´cie i formy
K: – wymienia formy integracji paƒstw na ró˝nych p∏aszczyzprocesów integracyjnych
nach i wyjaÊnia poj´cie integracji,
– rys historyczny integraP: – opisuje genez´ procesów integracyjnych w Europie
cji europejskiej
– rys historyczny i g∏ówne filary,
po II wojnie Êwiatowej
R: – przedstawia ró˝ne koncepcje integracji kontynentu
– filary wspó∏pracy Unii
europejskiego i wizj´ jednoÊci paƒstw suwerennych,
Europejskiej
– porównuje koncepcje integracyjne I i II po∏owy XX wieku,
D: – analizuje przes∏anki sporu o istot´ suwerennoÊci
i integracji we wspó∏czesnej Europie.

Geneza integracji
europejskiej

103.

K: – wymienia g∏ówne organy Unii Europejskiej,
P: – omawia dzia∏alnoÊç poszczególnych organów

Burza mózgów,
praca pod kierunkiem

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem z podr´cznikiem, mapà, foliogramem, plakat.
Literatura: A. Marsza∏ek,
SuwerennoÊç a integracja europejska w perspektywie historycznej.
Spór o istot´ suwerennoÊci i integracji,
¸ódê 2000.

Burza mózgów,
technika SWOT,
praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i tekstem êród∏owym
(materia∏y prasowe).

Burza mózgów,
metaplan, praca pod
kierunkiem z mapà.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: racja stanu i polska racja stanu,
P: – wymienia wszystkie paƒstwa, z którymi graniczymy
i wskazuje je na mapie,
R: – charakteryzuje stosunki polityczne i ekonomiczne Polski
z Niemcami, Litwà, Bia∏orusià, Ukrainà, Rosjà, Czechami
i S∏owacjà,
D: – ocenia perspektywy rozwoju stosunków Polski z krajami
by∏ego Zwiàzku Radzieckiego.

– zmiany polityczne
w Europie Ârodkowo-Wschodniej na
prze∏omie lat 80. i 90.
XX wieku
– stosunki polityczne
i ekonomiczne Polski
z sàsiadami: Niemcami,
Litwà, Bia∏orusià,
Ukrainà, Rosjà, Czechami i S∏owacjà

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: polityka zagraniczna, interes
narodowy, stosunki mi´dzynarodowe,
P: – wymienia instytucje odpowiedzialne za prowadzenie
polskiej polityki zagranicznej i jej kierunki,
R: – charakteryzuje cele polskiej polityki zagranicznej i zmiany,
które nastàpi∏y po 1989 r.,
D: – ocenia dba∏oÊç Polski o interes narodowy, bioràc pod
uwag´ ostatnie dokonania w∏adz i polskich polityków.

Polska, Europa, Êwiat

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

102. Polska racja
stanu – stosunki
z sàsiadami

Zagadnienie

– globalna ocena
dokonaƒ okresu
powojennego w Polsce
– zmiany w polskiej
polityce zagranicznej
po 1989 roku

Temat

9/18/06

101. Kierunki polskiej
polityki
zagranicznej

L.p.
z. r.
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71

72

Temat

Proces integracji
Polski z Unià
Europejskà

Polska w innych
instytucjach
integracji
europejskiej

63.
– Polska w Radzie Europy
– Polska w Organizacji
Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy Europejskiej
– regionalne inicjatywy
integracji i wspó∏pracy
mi´dzynarodowej:

– poj´cie i formy procesów integracyjnych
– rys historyczny integracji
europejskiej po II wojnie
Êwiatowej
– filary wspó∏pracy Unii
Europejskiej
– organy Unii Europejskiej
– droga Polski do Unii
Europejskiej

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´cia akredytacja,
P: – wymienia organizacje europejskie i regionalne inicjatywy
integracji i wspó∏pracy mi´dzynarodowej i omawia ich
dzia∏alnoÊç,
R: – charakteryzuje dzia∏ania Polski w ramach KBWE (OBWE)
i Rady Europy,
D: – analizuje wk∏ad Polski w rozwój inicjatyw regionalnych:

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: integracja, procesy integracyjne,
– wymienia g∏ówne filary integracji i organy Unii Europejskiej,
P: – omawia genez´ integracji europejskiej po II wojnie
Êwiatowej,
R: – przedstawia dzia∏alnoÊç organów Unii Europejskiej,
– charakteryzuje drog´ Polski do Unii Europejskiej,
D: – analizuje korzyÊci i obawy wynikajàce z cz∏onkostwa
Polski w Unii Europejskiej.

K: – wymienia najwa˝niejsze wymagania, którym powinny
sprostaç paƒstwa kandydujàce do Unii,
P: – omawia proces dostosowywania Polski do standardów
europejskich,
R: – przedstawia aktualny stan prawny procesu integracji Polski
z Unià Europejskà,
D: – analizuje korzyÊci i obawy wynikajàce z cz∏onkostwa Polski
w Unii Europejskiej.

Unii Europejskiej,
R: – przedstawia na schemacie organy Unii Europejskiej i jej
symbole,
– charakteryzuje rol´ i znaczenie Rady Europy we wspó∏pracy ogólnoeuropejskiej,
D: – analizuje konsekwencje, jakie wyp∏ywajà dla paƒstwa
z faktu uczestnictwa w organach mi´dzynarodowych.

Parlament Europejski,
Rada Unii Europejskiej,
Komisja Europejska,
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
Wspólnot Europejskich,
Komitet Regionów,
Trybuna∏ Obrachunkowy
– droga Polski do Unii
Europejskiej
– g∏ówne warunki przystàpienia do Unii
– dzia∏ania dostosowawcze Polski do standardów europejskich
– korzyÊci i obawy wynikajàce z cz∏onkostwa
Polski w Unii

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Zagadnienie

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i foliogramem,
plakat lub mapa
mentalna.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
mapà, foliogramem
i tekstem êród∏owym
(materia∏y prasowe),
plakat lub mapa
mentalna.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem, mapà,
foliogramem i tekstem
êród∏owym (materia∏y
prasowe), plakat
lub mapa mentalna.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
mapà, foliogramem
(schemat), akronim
(wiersz).

Sposoby
realizacji

3:46 PM

105. Proces integracji
Polski z Unià
Europejskà

L.p.
z. r.

9/18/06

62.

L.p.
z. p.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

Temat

– podstawa prawna NATO
– podstawowe zasady
sojuszu
– struktura organizacyjna
NATO
– proces przystàpienia
Polski do NATO

– poj´cie i geneza polityki
regionalnej
– inicjatywy integracji
i wspó∏pracy mi´dzynarodowej: Grupa Wyszehradzka, CEFTA, Inicjatywa Ârodkowoeuropejska,

108. Regionalne
inicjatywy
integracji
i wspó∏pracy
mi´dzynarodowej

– Polska w Radzie Europy
– Polska w Organizacji
Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy Europejskiej

Grupa Wyszehradzka,
CEFTA, Inicjatywa Ârodkowoeuropejska, Rada
Paƒstw Morza Ba∏tyckiego, Trójkàt Weimarski

Zagadnienie

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´cia polityka regionalna,
P: – wymienia i omawia regionalne inicjatywy integracji i wspó∏pracy mi´dzynarodowej,
R: – przedstawia wk∏ad Polski w dzia∏alnoÊç i rozwój inicjatyw
regionalnych,
D: – analizuje problemy lokalne i mi´dzynarodowe, które pojawi∏y si´ w ostatnim czasie (transport morski na Zalewie

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: integracja militarna, NATO
(North Atlantic Treaty Organization), Partnerstwo dla pokoju,
KFOR (Kosovo Force),
P: – wskazuje na mapie paƒstwa wchodzàce w sk∏ad NATO,
– podaje lata przystàpienia do NATO poszczególnych paƒstw
cz∏onkowskich,
R: – omawia podstaw´ prawnà NATO i jego struktur´
organizacyjnà,
– wyjaÊnia genez´ i skutki powstania tej organizacji,
D: – przedstawia i ocenia proces przystàpienia Polski do NATO.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´cia akredytacja,
P: – wymienia warunki, jakie muszà spe∏niç paƒstwa, ˝eby
przystàpiç do Rady Europy,
– wymienia i omawia organy Rady Europy,
R: – przedstawia cele dzia∏alnoÊci Rady Europy i Organizacji
Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy Europejskiej,
– charakteryzuje dzia∏alnoÊç Rady Europy i OBWE w ró˝nych dziedzinach oraz inicjatywy Polski w ramach tych
organizacji,
D: – uzasadnia prze∏omowy charakter spotkania cz∏onków
KBWE w Pary˝u w 1990 roku,
– analizuje skutecznoÊç rozwiàzywania konfliktów przez
OBWE w ostatniej dekadzie.

Grupa Wyszehradzka, CEFTA, Inicjatywa Ârodkowoeuropejska, Rada Paƒstw Morza Ba∏tyckiego, Trójkàt Weimarski.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i mapà, drzewko
owocowe, plakat
z mapkà konturowà
Polski, dyskusja,

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i encyklopedià multimedialnà, dyskusja
punktowana.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i foliogramem, plakat
lub mapa mentalna.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

107. Integracja
militarna
w ramach NATO

106. Polska w innych
instytucjach
integracji
europejskiej

L.p.
z. r.

9/18/06

64.

L.p.
z. p.
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73

74
– polityczne linie podzia∏u
Êwiata
– przyczyny wspó∏czesnych konfliktów
zbrojnych
– zjawisko mi´dzynarodowego terroryzmu
i przest´pczoÊci
zorganizowanej
– polityczne linie podzia∏u
Êwiata
– zagro˝enia mi´dzynarodowego ∏adu

110. Wizerunek Polski
i Polaków
w Êwiecie

Zagro˝enia
∏adu mi´dzynarodowego

111. Zagro˝enia
∏adu mi´dzynarodowego

66.

67.

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: ∏ad mi´dzynarodowy, zimna
wojna, ˝elazna kurtyna,
P: – wyjaÊnia polityczne linie podzia∏u Êwiata po II wojnie
Êwiatowej,

K: – wyjaÊnia znaczenie nowych poj´ç: ∏ad mi´dzynarodowy,
terroryzm, Cosa Nostra, Camorra, zimna wojna, ˝elazna
kurtyna,
P: – omawia dwubiegunowy uk∏ad si∏ politycznych na Êwiecie
po II wojnie Êwiatowej i zjawisko mi´dzynarodowego
terroryzmu,
R: – charakteryzuje najliczniejsze Polonie: amerykaƒskà,
brytyjskà, francuskà, brazylijskà i z terenów by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego,
D: – okreÊla przyczyny wspó∏czesnych konfliktów zbrojnych,

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: polskie „getta etniczne”,
Polonia, stereotyp,
P: – wyjaÊnia procesy emigracyjne Polaków w XIX wieku i ich
charakter,
R: – charakteryzuje najliczniejsze Polonie: amerykaƒskà,
brytyjskà, francuskà, brazylijskà i z terenów by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego,
D: – poddaje ocenie wizerunek Polski i Polaków na Êwiecie, proponuje w jaki sposób mo˝na go poprawiç u cudzoziemców.

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
mapà i filmem Stulecie
wojen, odcinek

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
mapà i filmem
Stulecie wojen,
odcinek pt. Wojny
XX wieku, metaplan.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
mapà i êród∏ami
statystycznymi,
film – stop klatka,
reporta˝ o Polsce
i Polakach, dyskusja.

Kula Êniegowa, praca
pod kierunkiem z podr´cznikiem i foliogramem, wywiad z sekretarzem generalnym ONZ,
plakat, zdj´cia i artyku∏y
na temat udzia∏u RP
w pracach ONZ.

film, foliogram.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

– miejsce Polonii
w spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej
– czynniki kszta∏tujàce
stereotypy narodowoÊciowe
– obraz Polski i Polaków
widziany oczami innych
narodowoÊci

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: paƒstwa Osi, terytoria
powiernicze,
– wymienia g∏ówne cele ONZ,
P: – omawia genez´ i struktur´ ONZ,
– przedstawia zasady obowiàzujàce paƒstwa cz∏onkowskie,
R: – charakteryzuje dzia∏alnoÊç ONZ na ró˝nych p∏aszczyznach,
D: – przedstawia polskie inicjatywy w ramach ONZ,
– analizuje udzia∏ Polski w pracach ONZ.

Szczeciƒskim, zanieczyszczenia w Sudetach i „korytarz”
z Kaliningradu).

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

9/18/06

– geneza, struktura
i funkcje ONZ
– dzia∏alnoÊç ONZ
– udzia∏ Polski
w pracach ONZ

Rada Paƒstw Morza
Ba∏tyckiego, Trójkàt
Weimarski
– Polska w euroregionach

109. Polska
w systemie ONZ

Zagadnienie

65.

Temat

L.p.
z. r.

L.p.
z. p.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

Temat

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: szok przysz∏oÊci, technologia
informacyjna, dziura ozonowa, efekt cieplarniany,
P: – rozró˝nia i omawia najpowa˝niejsze problemy wspó∏czesnego Êwiata,
R: – nakreÊla sposoby rozwiàzywania problemów poprzez
post´p naukowo-techniczny,
D: – przewiduje, jakie zagro˝enia mo˝e nieÊç za sobà rozwój
genetyki i post´pu technicznego.
K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: problemy demograficzne, ruchy
migracyjne, analfabetyzm,

114. Problemy
– geneza problemów
spo∏eczno-ekonowspó∏czesnego Êwiata

Burza mózgów, ranking
diamentowy, dyskusja,

Kula Êniegowa, ranking
diamentowy.

Burza mózgów, praca
pod kierunkiem
z podr´cznikiem
i mapà, technika SWOT.

Burza mózgów, ranking
diamentowy, dyskusja.

K: – wyjaÊnia znaczenie nowych poj´ç: terroryzm, Cosa Nostra,
Camorra, bractwo asasynów, Czerwone Brygady,
– wyjaÊnia znaczenie skrótów IRA i ETA,
P: – streszcza histori´ terroryzmu na Êwiecie,
R: – porównuje ró˝ne rodzaje terroryzmu na Êwiecie i podaje
przyk∏ady,
D: – uzasadnia, koniecznoÊç (lub szkodliwoÊç) ewentualnego
ograniczenie praw obywatelskich jako zabiegu majàcego
s∏u˝yç walce z terroryzmem.
K: – wymienia instytucje czuwajàce nad bezpieczeƒstwem
mi´dzynarodowym,
P: – omawia europejski system bezpieczeƒstwa i system
bezpieczeƒstwa regionalnego,
R: – porównuje dzia∏alnoÊç operacji pokojowych w ramach
NATO i ONZ,
– podaje przyk∏ady dzia∏alnoÊci systemu bezpieczeƒstwa
regionalnego,
D: – ocenia skutecznoÊç misji pokojowych ONZ i NATO.

pt. Wojny XX wieku,
metaplan.

Sposoby
realizacji

R: – charakteryzuje procesy dezintegracyjne i wspó∏czesne
konflikty zbrojne,
D: – analizuje, na wybranych przyk∏adach potencjalne
zagro˝enia i wspó∏czesne konflikty (np. konflikt
o Wyspy Kurylskie).

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

– problemy spo∏eczno-ekonomiczne
– problemy cywilizacyjno-kulturowe
– szanse i zagro˝enia
wynikajàce z post´pu
naukowo-technicznego
– degradacja Êrodowiska
naturalnego

Problemy globalne wspó∏czesnego Êwiata

69.

– system bezpieczeƒstwa
ONZ
– rola NATO w mi´dzynarodowym systemie
bezpieczeƒstwa
– europejski system
bezpieczeƒstwa

– poj´cie i geneza
terroryzmu
– dzia∏alnoÊç organizacji
terrorystycznych o ró˝nym pod∏o˝u ideologicznym: terroryzm arabski
i lewacki
– problem przest´pczoÊci
zorganizowanej

– przyczyny wspó∏czesnych konfliktów zbrojnych
– potencjalne zagro˝enia
eskalacji konfliktów

Zagadnienie

3:46 PM

113. System bezpieczeƒstwa mi´dzynarodowego

112. Zjawisko mi´dzynarodowego
terroryzmu
i przest´pczoÊci
zorganizowanej

L.p.
z. r.

9/18/06

68.

L.p.
z. p.
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76
– przyczyny degradacji
Êrodowiska naturalnego
– êród∏a i skutki zanieczyszczenia powietrza
– przyczyny i konsekwencje zanieczyszczenia
wód i degradacji gleb
– formy dzia∏ania na rzecz
ochrony Êrodowiska

116. Degradacja
Êrodowiska
naturalnego

– czynniki rozwoju spo∏ecznego
– procesy integracyjne
jako szansa dla rozwoju
Êwiata
– globalizacja – szanse
i zagro˝enia
– dzia∏ania na rzecz rozwoju wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw

– kalendarium odkryç
i wynalazków dokonanych przez cz∏owieka
w XX i na poczàtku
XXI wieku
– podstawowe czynniki
rozwoju gospodarczego
– rewolucja technologiczna i informatyczna na
Êwiecie

115. Szanse i zagro˝enia wynikajàce
z post´pu naukowo-technicznego

Drogi rozwiàzywania problemów
globalnych

P: – ukazuje przyk∏ady zacofania niektórych paƒstw w poszczególnych dziedzinach, na tle zmian gospodarki Êwiatowej,
R: – charakteryzuje poziom rozwoju wybranych paƒstw
na okreÊlonych p∏aszczyznach,
D: – ocenia poziom rozwoju i stopieƒ zacofania wybranych
paƒstw na tle Europy i Êwiata.

– problemy demograficzne
– dysproporcje w rozwoju
ekonomicznym
– ruchy migracyjne
– zacofanie cywilizacyjne
i analfabetyzm

miczne i cywilizacyjno-kulturowe
na Êwiecie

wyjaÊnia znaczenie poj´cia globalizacja,
wymienia czynniki rozwoju spo∏ecznego i omawia je,
charakteryzuje procesy integracyjne na Êwiecie,
podaje przyk∏ady dzia∏aƒ wybitnych postaci na rzecz
rozwoju spo∏eczeƒstw,
D: – ocenia proces globalizacji („Czy proces globalizacji jest
szansà czy zagro˝eniem dla rozwoju spo∏eczno-gospodarczego Êwiata?”).

K: –
P: –
R: –
–

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: degradacja Êrodowiska naturalnego, efekt cieplarniany, kwaÊne deszcze, dziura ozonowa,
Greenpeace,
P: – podaje przyk∏ady problemów zwiàzanych z degradacjà
Êrodowiska naturalnego,
R: – omawia przyczyny i skutki procesu zanieczyszczenia
powietrza i wód oraz degradacji gleb,
D: – ocenia formy dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska.

Burza mózgów,
technika SWOT,
dyskusja.

Kula Êniegowa,
praca pod kierunkiem
z filmem, projekt
(gazeta ekologiczna),
dyskusja, film Stulecie
zwyk∏ych ludzi, odcinki
pt. Rok 1959 – zagro˝ona planeta, Rok
1954 – wyd∏u˝one ˝ycie.

Burza mózgów,
technika SWOT,
dyskusja (problemy
moralne przy
klonowaniu zwierzàt).

film Stulecie zwyk∏ych
ludzi, odcinek
pt. Rok 1997 – biegiem
w przysz∏oÊç.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

K: – wyjaÊnia znaczenie poj´ç: post´p naukowo-techniczny,
genetyka, biotechnologia,
P: – ukazuje przyk∏ady zagro˝eƒ wynikajàcych z post´pu
naukowo-technicznego,
R: – omawia przyczyny rozwoju cywilizacyjnego wynikajàce
z przemian naukowo-technicznych,
D: – ocenia problemy moralne wynikajàce z rozwoju
cywilizacyjnego.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Zagadnienie

Temat

L.p.
z. r.

9/18/06

70.

L.p.
z. p.
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IV. Rozk∏ad materia∏u (plan wynikowy)

123 Godziny do
–130. dyspozycji
nauczyciela

122. Polska, Europa,
Êwiat – lekcja
sprawdzajàca

72.

– rola wybitnych jednostek w dziejach spo∏eczeƒstw
– „Siedmiu wspania∏ych” – lista postaci,
które wywar∏y wp∏yw na
rozwój wspó∏czesnego
Êwiata

119
Dzia∏ania
–120. na rzecz
rozwoju wspó∏czesnych
spo∏eczeƒstw

K: – wymienia kilka wybitnych postaci, które wywar∏y wp∏yw
na otaczajàcà nas rzeczywistoÊç,
P: – przedstawia rol´ wybitnych jednostek w dziejach
spo∏eczeƒstw,
R: – charakteryzuje przyk∏ady dzia∏aƒ wybitnych postaci
na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstw,
D: – uzasadnia swój wybór „Siedmiu wspania∏ych”.

K: – wyjaÊnia poj´cie i genez´ globalizacji,
P: – ilustruje ró˝ne przejawy globalizacji: udzielanie pomocy
finansowej, o˝ywienie wymiany towarowej itp.,
R: – podaje przyk∏ady, w jaki sposób globalizacja wp∏ywa
na Êwiatowà gospodark´,
D: – argumentuje za i przeciw tezie „Proces globalizacji
korzystnie wp∏ywa na rozwój krajów Trzeciego Âwiata”.

K: – wymienia czynniki rozwoju spo∏ecznego i omawia je,
P: – wyjaÊnia procesy integracyjne we wspó∏czesnym Êwiecie,
R: – charakteryzuje trzy zasadnicze oÊrodki integracji ekonomicznej: Europa, Ameryka Pó∏nocna oraz Azja Wschodnia,
– wyjaÊnia skróty: CEFTA, NAFTA, ASEAN, APEC, FAO, WHO,
D: – uzasadnia twierdzenie, ˝e procesy integracyjne stanowià
szans´ dla rozwoju Êwiata.

Oczekiwane osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:

Praca pod kierunkiem
z podr´cznikiem,
s∏ownikiem i Internetem,
techniki dramowe
(bibliografia postaci).

Burza mózgów,
dyskusja panelowa.

Mapa mentalna
(schemat), praca pod
kierunkiem
z podr´cznikiem i mapà.

Sposoby
realizacji

3:46 PM

121. Polska w Êwiecie
wspó∏czesnym
– lekcja
powtórzeniowa

– poj´cie i geneza
globalizacji
– globalizacja i jej wp∏yw
na gospodark´ Êwiatowà
– proces globalizacji a polityka mi´dzynarodowa

118. Globalizacja
– szanse
i zagro˝enia

Zagadnienie
– czynniki rozwoju
spo∏ecznego
– procesy integracyjne
jako szansa dla rozwoju
Êwiata

Temat

117. Kierunki rozwoju
wspó∏czesnego
Êwiata

L.p.
z. r.

9/18/06

71.

L.p.
z. p.
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IloÊç godzin
Zakres rozszerzony – 114 + 8 powt. = 122
Zakres podstawowy – 64 + 8 powt. = 72
Godziny do dyspozycji nauczyciela – 8
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