
W
IE

D
Z

A
 O

 S
P

O
Ł

E
C

Z
E

Ń
S

T
W

IE
P

O
D

R
Ę

C
Z

N
IK

 D
L

A
 S

Z
K

O
ŁY

 P
O

D
S

T
A

W
O

W
E

J
D

Z
IŚ

 I JU
T

R
O

PODRĘCZNIK DO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ





Iwona Janicka
Arkadiusz Janicki

Aleksandra Kucia-Maćkowska
Tomasz Maćkowski

PODRĘCZNIK DO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego do nauczania wiedzy o społeczeństwie, na podstawie opinii 
rzeczoznawców:  
prof. dr. hab. Romana Bäckera, dr Katarzyny Kozłowskiej,  
prof. dr. hab. Jacka Piotrowskiego.

Etap edukacyjny: II
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Rok dopuszczenia: 2017

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 874/2017

Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania ogólnego  
wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej autorstwa Barbary Furman. 

Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. 

Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej 

w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować 

część publikacji jedynie na własny użytek.
Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2017
ISBN 978-83-267-3104-4

Wydanie drugie
Warszawa 2018

Redakcja merytoryczna: Grzegorz Aleksandrowicz, Rafał Paliwoda, Arkadiusz Wasilewski.
Redakcja językowa: Marcin Januszewski.

Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak. Opieka graficzna: Małgorzata Gregorczyk.
Projekt okładki: Maciej Galiński. Projekt layoutu: Maciej Galiński.  

Opracowanie graficzne: Maciej Galiński, Klaudia Jarocka, Ewa Kaletyn, Piotr Zabłudowski.
Ilustracje: Ewelina Baran, Elżbieta Buczkowska, Marcin Franczak, Agata Knajdek, Szczepan Sadurski.

Fotoserwis: Magdalena Dzwonkowska, Paulina Łukaszewska.
Mapy: Zespół kartograficzny NE. Realizacja projektu graficznego: Jacek Papis, Mateusz Wysiecki.

Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa

www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10

Druk i oprawa: Drogowiec-PL Kielce, www.drogowiec.pl



Wstęp
Dziś i jutro stanowi połączenie podręcznika z propozycjami ćwiczeń do wykonania ustnie lub w zeszycie. 
Zawiera treści kształtujące właściwe postawy obywatelskie oraz zadania pozwalające doskonalić m.in. 
umiejętności dyskusji i analizy danych statystycznych. Układ każdej lekcji jest czytelny i pomaga  
w omawianiu poszczególnych zagadnień. Tekst główny opatrzono śródtytułami oraz obudowano różnymi 
elementami graficznymi ilustrującymi konkretne treści merytoryczne – ułatwia to zarówno przyswajanie, jak 
i zapamiętywanie poznawanego materiału. Do każdej lekcji dodano również ćwiczenia o różnym stopniu 
trudności. Niektóre z nich odsyłają do konkretnych fragmentów Konstytucji RP, której pełny tekst znajduje się 
na końcu podręcznika. Każdy rozdział zamyka podsumowanie, po którym następują test sprawdzający 
znajomość najważniejszych zagadnień oraz element Fakty i opinie, który umożliwia przeprowadzenie 
ciekawej dyskusji podczas zajęć powtórzeniowych.

Infografiki w atrakcyjny sposób 
prezentują szczególnie istotne 
zagadnienia merytoryczne. 

Każdą lekcję w podręczniku 
kończy zestaw różnorod-
nych ćwiczeń. Porządkują 
one wiadomości zdobyte 
podczas zajęć oraz kształtują 
umiejętności uwzględnione  
w podstawie programowej.

Ikona odsyła do artykułów 
Konstytucji RP.

Schematy i tabele 
przekazują ważne 
treści w sposób 
ułatwiający  
zapamiętywanie.

Rubryki opatrzone ikonami 
pozwalają usystematyzować 
wiedzę dotyczącą najważniej-
szych procesów i podziałów 
merytorycznych.
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Komunikacja i autoprezentacja
zasady komunikowania się, dyskusja  
i debata, asertywność, autoprezentacja, 
kształtowanie własnego wizerunku 

1

2

3

Życie rodzinne
cechy rodziny, wartości rodzinne, dzieci  
w rodzinie, prawa i obowiązki dzieci

Edukacja i praca
system edukacji, prawa i obowiązki ucznia, 
samorząd uczniowski, rynek pracy

Ekonomia na co dzień
ekonomia, gospodarstwo domowe, do-
chody, wydatki, budżet, ubezpieczenia  
i świadczenia, prawa konsumenta

Podsumowanie 
Test 
Fakty i opinie
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społeczeństwo   |   potrzeby człowieka   |   socjalizacja   |   role społeczne   |   samoocena   |   
normy społeczne

   Społeczna natura człowieka
Człowiek może żyć, działać i rozwijać się 
tylko w otoczeniu innych osób. Jest czę
ścią społeczeństwa, czyli zbiorowości  
powiązanych ze sobą ludzi, dlatego 
okreś la się go jako istotę społeczną. 
Dzięki kontaktom z innymi możliwe 
staje się zaspokojenie wielu potrzeb 
człowieka. Potrzebą nazywamy odczu
walny brak czegoś, co jest danej jedno
stce niezbędne do życia. 

Realizacja potrzeb biologicznych (na
turalnych, fizjologicznych), takich jak 
oddychanie, jedzenie czy sen, odbywa się  
zasadniczo bez udziału innych osób, 
jednak do zaspokojenia potrzeb spo
łecznych konieczna jest obecność dru
giego człowieka. Poza społeczeństwem 
jednostka nie byłaby w stanie zaspokoić 
np. potrzeby bezpieczeństwa, bliskości, 
przynależności czy uznania.

   Socjalizacja
W  wyniku oddziaływania otoczenia 
społecznego i dzięki wychowaniu czło
wiek przyswaja sobie różne wartości 
oraz wzory zachowań. Proces, w  któ
rym to następuje, nazywamy socjaliza
cją – rozpoczyna się ona w dzieciństwie 
i  trwa przez całe życie. Najważniejszą 
rolę odgrywają w nim rodzice, od któ
rych dziecko m.in. uczy się mowy oraz 
uzyskuje pierwsze informacje o świecie. 
W  czasie edukacji szkolnej silnie od
działują na człowieka rówieśnicy i  na
uczyciele. Na kolejnych etapach życia 
wywierają na niego wpływ także różne 
organizacje oraz środowisko pracy.

Mimo działania wszystkich wy
mienionych czynników jednostka ma 
własną osobowość, odróżniającą ją od 
innych ludzi. Dzięki temu może kształ
tować swoje otoczenie.

Człowiek w społeczeństwie1.

Samoocena
Człowiek często porównuje się  
z innymi i dokonuje na tej pod-
stawie samooceny. Przed podję-
ciem działania zastana wia się nad 
tym, co mogą o jego decyzjach 
pomyśleć inni ludzie. Często 
to, jak postrzega go otoczenie, 
przyjmuje za swój rzeczywisty 
wizerunek. Najkorzystniejsza dla 
człowieka jest sytuacja, w której 
udaje mu się sformułować obiek-
tywną i zrównoważoną opinię 
na własny temat, bez popadania 
w skrajności.

ZANIŻONA ZAWYŻONA 

Osoba postrzega siebie 
negatywnie pod różnymi 
względami – czasami 
może rozciągnąć złą 
ocenę na całość swojej 
osobowości. Nadmiernie 
krytyczny stosunek do 
samego siebie źle wpływa 
na samopoczucie i utrud-
nia kontakty z innymi. 

Osoba jest przekonana 
o swojej doskonałości 
i nie przyjmuje słów 
krytyki. Taka postawa nie 
sprzyja dobrym relacjom 
z ludźmi i może prowa-
dzić do sytuacji konflik-
towych.
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ŻYCIE SPOŁECZNE I

   Role społeczne
Człowiek przyjmuje w  społeczeństwie 
wiele ról, np. córki albo syna, uczennicy 
albo ucznia, koleżanki albo kolegi. W do
rosłym życiu może wcielić się w rolę np. 
żony lub męża, matki albo ojca, pra
cownika lub pracodawcy. W  procesie 
socjalizacji każda osoba uczy się, jak 
odgrywać różne role społeczne, czyli 
w  jaki sposób sprostać oczekiwaniom 
innych ludzi w  różnych sytuacjach. 
Z  rolami społecznymi wiążą się okreś
lone wymogi: prawa, zakazy i  nakazy, 
odpowiedzialność za pełnione role, np. 
od ucznia oczekuje się pilności w  na
uce, a od ojca – opieki nad rodziną. Jeśli 
dany człowiek nie wywiązuje się ze swo
ich obowiązków, musi się liczyć z  ne
gatywnymi reakcjami otoczenia. Może 
mu także towarzyszyć poczucie braku 
samorealizacji. 

Aby sprostać przyjętym rolom spo
łecznym, jednostka musi radzić sobie 
z  własnymi emocjami w  trudnych sy
tuacjach. Poszczególne role wymagają 
od niej także określonych zachowań – 

Znaczenie wiedzy o społeczeństwie
Aby lepiej zrozumieć, na czym polega życie człowieka  
w społeczeństwie, warto zadać sobie kilka pytań.

1     Jak wyglądałoby Twoje życie bez kontaktów z ludźmi, 
których znasz osobiście?

2     Skąd wiesz, jak należy postępować w codziennych sytu-
acjach, np. podczas posiłków, w trakcie jazdy autobusem, 
na zakupach? Czy ktoś o tym z Tobą rozmawiał?

3      Czym się kierujesz, gdy musisz ocenić, czy Twoje zacho-
wanie jest dobre, czy – złe? Czy w takich sytuacjach  
myślisz tylko o tym, co przyniesie Ci największe korzyści, 
czy też ważne są dla Ciebie także dobre relacje z ludźmi?

4     Jakie role społeczne realizujesz w swoim życiu? Czy 
wszystkie są związane z oczekiwaniami innych osób, czy 
też niektóre z nich przyjmujesz wyłącznie z własnej woli?

czasami wymogi te są ze sobą sprzeczne 
i dochodzi do konfliktu ról. Niektórych 
zadań nie powinno się bowiem łączyć –  
np. nie można być jednocześnie poli
tykiem i  bezstronnym dziennikarzem. 
Nierozwiązany konflikt prowadzi do 
tego, że dana osoba nie jest w  stanie 
właś ciwie wykonywać swoich obowiąz
ków. Dlatego ważne jest ustalenie, któ
re role należy realizować, a  z  których 
powin no się zrezygnować.
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ŻYCIE SPOŁECZNEI

   Czym są normy społeczne?
W  każdym społeczeństwie funkcjonują 
wzory zachowań, które określają, jakie 
postępowanie wobec rodziny, przyjaciół, 
sąsiadów czy państwa jest właściwe albo 
nieakceptowane. Reguły te są nazywane 
normami społecznymi. Pozwalają one 
właściwie organizować życie społeczne 
i chronić istotne dla człowieka wartości. 
Obowiązują każdego, kto znajdzie się 
w określonych okolicznościach, np. doty
czą sposobu postępowania w  miejscach 
publicznych. 

Wyróżnia się normy formalne i  nie
formalne. Pierwsze z  nich zostały po
twierdzone w prawie – nad ich przestrze
ganiem czuwają odpowiednie organy 
władzy. Natomiast normy nieformalne 
obowiązują, ponieważ zostały uznane 
przez społeczeństwo. U ich podstaw leżą 
nakazy obyczajowe i moralne oraz religia. 
Człowiek, który chce być akceptowany 
i szanowany przez innych ludzi, powinien 
przestrzegać powszechnie przyjętych za
sad, nawet gdy nie są one najistotniejsze 
w jego osobistej hierarchii wartości.

NORMY FORMALNE

Normy religijne
mają ograniczony 
zasięg i dotyczą 
tylko osób określo-
nego wyznania.  
Ich nieprzestrzega-
nie niesie ze sobą 
konsekwencje 
przewidziane w za-
sadach danej religii, 
np. wykluczenie 
ze społeczności 
religijnej. 

Normy prawne
to zasady postępo-
wania wynikające 
z przepisów, które 
ustala państwo.  
Ich złamanie 
oznacza konflikt 
z prawem i grozi 
karą, np. grzywny 
lub więzienia.

Normy 
obyczajowe
są to reguły wskazu-
jące, jak powinno się 
postępować i jakich 
zachowań należy 
się wystrzegać, aby 
pozostać w zgodzie 
z obyczajami 
przyjętymi w danym 
społeczeństwie. 
Lekceważenie norm 
obyczajowych może 
prowadzić do zabu-
rzeń w kontaktach 
międzyludzkich.

Normy moralne
określają, jakie 
zachowania należy 
uznać za dobre, 
a jakie – za złe. Ich 
niewypełnienie ro-
dzi poczucie winy, 
natomiast prze-
strzeganie przyczy-
nia się do zdobycia 
uznania i do wzro-
stu samooceny.

NORMY NIEFORMALNE

NORMY SPOŁECZNE

PRACA ZE SCHEMATEM
1.     Podaj po dwa przykłady norm prawnych, religijnych, obyczajowych i moralnych.
2.     Odpowiedz, które spośród podanych zachowań są oceniane z zastosowaniem norm 

formalnych, a które – zgodnie z normami nieformalnymi.

używanie zwrotów grzecznościowych, jazda z niedozwoloną prędkością,  
spóźnianie się do szkoły, okazywanie szacunku starszym, niedotrzymywanie słowa,  

kradzież, odmawianie pomocy potrzebującym, płacenie podatków 
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ŻYCIE SPOŁECZNE I

Teorię naukową określaną jako „piramida 
potrzeb” opracował amerykański psycholog 
Abraham Maslow [czyt.: mazloł]. Potrzeby 
człowieka podzielił na te wyższego i niższe
go rzędu. Postawił również tezę, że potrzeby 
wyższego rzędu pojawiają się dopiero wtedy, 
gdy zostaną zaspokojone potrzeby niższego 
rzędu.

Wskaż zdania fałszywe.
A. Każdy człowiek realizuje w swoim życiu tylko jedną rolę społeczną.
B. Człowiek zaspokaja potrzebę bliskości dzięki relacjom z innymi ludźmi.
C. Proces socjalizacji trwa do 18 roku życia.
D. W okresie szkolnym ważną rolę w socjalizacji odgrywają rówieśnicy.
E. Osoba o silnym charakterze może wpływać na swoje otoczenie.

•   Określ, które potrzeby są zaspokajane dzięki podanym aktywnościom. 
Uzasadnij swoją odpowiedź.
– udział w imprezie urodzinowej kolegi lub koleżanki
– przygotowanie uroczystego obiadu dla rodziny
– występ na szkolnym festiwalu muzycznym

•   Oceń, czy zgadzasz się z tezą autora opisanej teorii. Podaj przykłady  
z codziennego życia potwierdzające Twoją odpowiedź.

1

2

Ćwiczenia WYPEŁNIJ W ZESZYCIE

potrzeby wyższego rzędu

potrzeby niższego rzędu

Ducho-
we

Samoreali-
zacji

Uznania i szacunku

Przynależności

Bezpieczeństwa

Naturalne

PIRAMIDA POTRZEB

PRACA  
ZE SCHEMATEM

Przeczytaj tekst, przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

3 Wyraź swoją opinię na temat problemu, którego dotyczy 
dyskusja na forum internetowym.

WĄTEK NA FORUM

Ania 2 min
Jeśli będziesz dążył do perfekcji w obu dziedzinach, być może będziesz odbierany 
jako osoba z zawyżoną samooceną – taka, która myśli, że we wszystkim może być 
doskonała. Ale do odważnych świat należy – trzeba zrobić wszystko, aby zrealizować 
każde swoje marzenie. 

Maciej 56 min
Dwóch srok za ogon nie złapiesz. Jak będziesz próbował być dobry w tym i w tym, 
to w końcu w obu rzeczach staniesz się tylko przeciętny albo nawet słaby. 
A przez to możesz cierpieć z powodu zaniżonej samooceny...

Piotrek 2 godz.
Chciałbym być dobrym sportowcem i zdobywać medale, ale uwielbiam też pisać 
opowiadania z gatunku fantastyki. Czy występuje tu konflikt ról? Czy aby odnieść 
sukces, muszę skupić się na jednej pasji, a z drugiej zrezygnować?

WylogujGłówna Powiadomienia
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grupa społeczna   |   konflikt   |   współpraca   |   kompromis   |   negocjacje   |   mediacja   |   
arbitraż   |   autorytet

   Grupy społeczne
Ludzie należą do różnych zbiorowości. 
Jeżeli jednostki są połączone bardziej 
bezpośrednimi więziami, można stwier
dzić, że tworzą grupę społeczną. Naj
ważniejsze cechy grup społecznych to:
•  trwałość – grupa musi funkcjonować przez 

jakiś czas, jej istnienie nie może polegać na 
chwilowym i przypadkowym kontakcie;

Grupy społeczne2.

•  wewnętrzna struktura – grupa jest for
malnie lub nieformalnie zorganizowa
na: jej członkowie odgrywają określone 
role lub wykonują konkretne zadania;

•  liczebność wynosząca co najmniej  
3 osoby – między uczestnikami danej 
grupy zachodzą bardziej złożone wza
jemne relacje niż między ludźmi two
rzącymi parę;

Podział grup społecznych
Życie człowieka toczy się w wielu miejscach, np. w domu, szkole czy kawiarni. Spotyka się
on tam z innymi ludźmi i tworzy wraz z nimi grupy społeczne, które można podzielić  
ze względu na:

GRUPY MAŁE
Liczebność grupy jest 
tak mała, że wszyscy 
znają się osobiście. 
Grupa jest jednolita, 
tzn. nie tworzą się  
w niej podgrupy.

GRUPY DUŻE
Liczebność grupy jest 
na tyle duża, że nie ma 
możliwości nawiązania 
osobistego kontaktu 
ze wszystkimi jej człon-
kami.

GRUPY PIERWOTNE
Członkowie należą do 
grupy niezależnie od 
siebie, np. urodzili się  
w danej rodzinie. 
Łączące ich więzi 
opierają się na silnych 
związkach osobistych.

GRUPY WTÓRNE
Więzi łączące członków 
grupy są tymczasowe. 
Wynikają głównie ze 
wspólnie określonego  
i realizowanego celu.

LICZEBNOŚĆ

RODZAJ WIĘZI 
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•  poczucie przynależności – członko
wie w mniejszym lub większym stop
niu uświadamiają sobie, że należą do 
okreś lonej grupy; 

•  nastawienie na wspólny cel lub interes 
– członkowie działają razem, aby sku
teczniej realizować własne plany.

   Korzyści z bycia w grupie
Funkcje, jakie dana grupa społecz
na pełni w życiu człowieka, różnią się  
w zależności od tego, z jakiego powodu 
ona powstała lub jakie wartości przy
świecają należącym do niej ludziom. 
Przyczynami utworzenia grupy mogą 
być cele, zainteresowania, obowiązki 

lub poglądy wspólne dla jej członków.  
W grupie mogą wytworzyć się bliższe 
relacje, oparte na zaufaniu i lojalności 
oraz zakładające współpracę i wzajem
ną pomoc. Przynależność grupowa po
zwala człowiekowi uzyskać konkretne 
korzyści, np.:
• poczucie bezpieczeństwa,
•  dostęp do informacji ułatwiających 

rozwiązywanie problemów,
•  pomoc w określeniu własnych potrzeb, 

preferencji, dążeń,
•  zachętę do samorozwoju i pokonywa

nia własnych słabości,
• lepsze zrozumienie norm społecznych.

PYTANIA DO INFOGRAFIKI
1.    Wymień grupy społeczne, do których należysz. Następnie określ rodzaj każdej z nich.
2.    Odpowiedz, jaką grupą społeczną jest partia polityczna, a jaką – szkolne koło teatralne. 

Uwzględnij kryteria: liczebności, rodzaju więzi, rodzaju członkostwa i trwałości.

GRUPY FORMALNE
Relacje między 
członkami grupy 
zostały odgórnie 
określone odpowied-
nimi przepisami. Grupa 
działa na podstawie 
wyznaczonych reguł.

GRUPY TRWAŁE
Istnieją od dłuższego 
czasu. Poszczególnych 
członków grupy łączy 
udział w wielu tych 
samych wydarzeniach.

GRUPY KRÓTKOTRWAŁE
Istnieją tylko podczas 
trwania określonego 
wydarzenia.

GRUPY NIEFORMALNE
Relacje między członkami 
grupy kształtują się spon-
tanicznie, w wyniku oso-
bistych kontaktów. Człon-
kowie grupy sami ustalają 
zasady jej działania.

RODZAJ CZŁONKOSTWA

TRWAŁOŚĆ

art. 12,
art. 58
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   Konflikt w grupie
Konflikty są nieodłączną częścią życia  
społecznego i zdarzają się również w gru
pach. Bardzo często spory nie mają jed
nej przyczyny, co utrudnia znalezienie 
rozwiązania. Konflikty, które może wy
wołać jedna osoba albo część grupy, wyni
kają najczęściej ze sprzecznych interesów 

lub z odmiennych celów i wartości przy
świecających poszczególnym członkom. 
Innymi czynnikami powodującymi spory 
mogą być np. różnice kulturowe lub nie
zgodność charakterów. Konfliktowe sytu
acje utrudniają prawidłowe funkcjonowa
nie grupy i mogą skutkować jej trwałym 
lub czasowym rozbiciem.

Zachowanie jednostek podczas konfliktu
W czasie konfliktu członkowie grupy stosują określone strategie, które mogą obniżać lub 
podwyższać temperaturę sporu. Najkorzystniejsza jest współpraca, która skutkuje odnalezie-
niem rozwiązania zadowalającego wszystkie strony. Gdy okazuje się ona niemożliwa, uczest-
nicy konfliktu mogą przyjąć różne postawy – nie wszystkie prowadzą do zakończenia sporu. 

POSTAWY  
USPOKAJAJĄCE  
EMOCJE
Osoba wybierająca 
łagodniejsze reakcje 
musi się liczyć  
z powtarzaniem 
się konfliktów – 
zgadzanie się  
na wszystko  
nie przyczyni się  
do naprawy funkcjo- 
nowania grupy.

POSTAWY  
WYWOŁUJĄCE  
EMOCJE
Jeśli dana osoba 
wybiera agresywne 
reakcje, musi się 
liczyć z podobną 
lub mocniejszą 
odpowiedzią 
drugiej strony.

WALKA   
Brak pomysłu na rozwiązanie konfliktu powoduje,  
że jednostce nie chodzi o zaradzenie problemowi,  
ale o wzmocnienie sporu – celem staje się samo 
pokonanie przeciwnika wszelkimi możliwymi środkami.

RYWALIZACJA   
Podejście do konfliktu jak do gry, w której wygrana 
oznacza sukces, a przegrana – utratę zajmowanej pozycji.

KOMPROMIS   
Podejście, w którym każdy coś zyskuje i każdy musi  
z czegoś zrezygnować.

WSPÓŁPRACA   
Wspólne rozwiązanie problemu prowadzi do realizacji 
postulatów obu stron – przede wszystkim dzięki 
ustaleniu przyczyn konfliktu oraz opracowaniu sposobu 
ich usunięcia.

ULEGANIE  
Postępowanie zgodne z interesem strony przeciwnej, 
rezygnacja z własnych celów dla odzyskania komfortu, 
często tylko chwilowego.

UNIKANIE 
Lekceważenie problemu, celowe jego niezauważanie, 
odkładanie jego rozwiązania na później – taka postawa  
wzmacnia konflikt i nie prowadzi do poprawy sytuacji.
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   Rozwiązywanie konfliktów
Najpowszechniejszą formą rozstrzyga
nia codziennych sporów jest rozmowa. 
W  sytuacji, w  której obie strony jasno 
wyrażają swoje stanowisko i oczekiwa
nia oraz wspólnie zaczynają poszukiwać 
sposobów na rozwiązanie problemu, 
rozmowa przeradza się w  negocjacje. 
Mogą się one zakończyć sukcesem tylko 
wtedy, gdy ich uczestnicy uznają swoje 
racje za tak samo ważne. Negocjacje mają 
na celu wypracowanie takiej propozycji, 
która zadowoli wszystkie osoby zaanga
żowane w konflikt. Gdy strony sporu nie 
potrafią dojść do porozumienia samo
dzielnie, mogą poprosić o  mediację – 
zaprosić do dyskusji bezstronną osobę  
trzecią (np. kogoś uznawanego za auto
rytet), która pomoże im znaleźć roz
wiązanie uwzględniające obiektywne 
kryteria. Musi ona uzgodnić swoją 
propozycję z  uczestnikami konfliktu 
i uzyskać ich akceptację. Jeśli misja me
diatora również się nie powiedzie, wów
czas pozostaje odwołanie się do nieza
leżnego arbitrażu. W  tej sytuacji obie 
strony zgadzają się wcześniej co do tego, 
że werdykt arbitra (rozjemcy, sędziego) 

Warunki prowadzenia skutecznych negocjacji

Opanowanie emocji powstrzymanie się od reakcji lub wypowiedzi, które mogłyby 
doprowadzić do pogłębienia konfliktu

Odpowiednia argumentacja przekonujące uzasadnienie, dlaczego dana propozycja jest lepsza 
lub gorsza od innych

Nieocenianie rozmówcy
nieatakowanie drugiej osoby oskarżeniami lub wyzwiskami – 
szczere i spokojne wyjaśnienie, co i dlaczego nie odpowiada nam 
w jej zachowaniu

Proponowanie wielu  
rozwiązań

przedstawianie różnych propozycji, które zwiększają szanse na 
osiągnięcie porozumienia

Elastyczność nieupieranie się przy swoim stanowisku – dopuszczanie innych 
możliwości zadowalającego rozstrzygnięcia konfliktu

CZY WIESZ, ŻE...
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
własnego stylu życia i innych istotnych 
spraw ludzie często polegają na 
opiniach autorytetów. Nazywamy 
tak osoby cieszące się powszechnym 
szacunkiem z powodu swoich osiągnięć 
w określonej dziedzinie, zwykle pełniące 
odpowiedzialne funkcje. Wybór wzorców 
osobowych powinien być przemyślany. 
Badania naukowe dowodzą, że ludzie 
dość powszechnie ulegają osobom, 
które uznają za autorytety bez głębszej 
refleksji, czasami nieświadomie.  

Raczej tak
37%16%

Zdecydowanie
nie

Zdecydowanie
tak

14%

27%
Raczej nie

Nie wiem
6%

Czy potrzebujesz w swoim życiu  
autorytetów?

będzie ostateczny i  że bez sprzeciwów 
przyjmą ogłoszone rozwiązanie.

Źródło danych:  sondaż Pentor, www.wprost.pl 
(R. Pleśniak, Koniec szamanów).

art. 45,
art. 77
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Przeczytaj opis sytuacji, przyjrzyj się rysunkowi i wykonaj polecenia.1

2

3

4

5

6

Ćwiczenia WYPEŁNIJ W ZESZYCIE

Wymień cztery sytuacje konfliktowe występujące w codziennym życiu.  
Zaproponuj metody rozwiązania konfliktu, które można by zastosować 
w każdej z nich. Uzasadnij swój wybór.

Dobierzcie się w pary i odegrajcie opisane scenki. Wykorzy
stajcie poznane zasady negocjacji. Każda osoba w parze naj
pierw występuje w roli nastolatka, a potem – osoby dorosłej.

Wymień osobiste korzyści wynikające z przynależności do każdej z podanych 
grup: stowarzyszenie młodzieżowe, zespół muzyczny, organizacja charytatywna.

Wskaż trzy cechy, które powinien mieć przywódca grupy. Uzasadnij swoją 
odpowiedź.

Określ, czym różnią się między sobą idol i autorytet. Następnie wskaż trzy 
osoby, które należą – według Ciebie – do grona idoli, oraz trzy, które można 
nazwać współczesnymi autorytetami. Uzasadnij swój wybór.

•   Osoba nastoletnia przekonuje rodzica, by ten wyraził zgodę na kilkudniowy 
wakacyjny wyjazd z przyjaciółmi bez opiekuna.

•    Uczeń lub uczennica namawia rodziców do kupna nowego komputera. 
Na koniec we wspólnej dyskusji oceńcie wyniki przeprowadzonych negocjacji.

•   Wyjaśnij, czy postać z opisanej reklamy należy uznać za rzeczywisty  
autorytet w dziedzinie stomatologii.

•   Wskaż, które elementy reklamy zachęciłyby Cię do kupna pasty,  
a które – wzbudziłyby Twoje wątpliwości.

Pan Mariusz jest aktorem grającym 
w reklamach. W jednej z nich wystąpił 
w  białym fartuchu. W  pomieszczeniu 
wyglądającym jak gabinet stomatolo
giczny zachęcał do używania konkret
nej pasty do zębów. Zachwalał jej zalety 
i zapewniał o wysokiej jakości produktu. 
Podkreślał ponadto, że reklamowana 
pasta jest najlepsza ze wszystkich do
stępnych na rynku i poleca ją wielu den
tystów.

NA FORUM
KLASY
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8 Każdego dnia działasz w grupach o różnym charakterze. Inaczej podchodzisz 
do aktywności w grupie koleżeńskiej, a inaczej do pracy w grupie nastawio
nej na realizację zadania (grupie zadaniowej). Odpowiedz na podane pytania.
•   Czy spontaniczność jest tak samo ceniona w obu tych grupach?
•   Czy osobiste sympatie powinny mieć duży wpływ na współpracę w grupie 

zadaniowej?

7 Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.

Jeżeli członkowie grupy postrzegają ją zbyt pozytywnie i nadmiernie się 
z nią utożsamiają, może wystąpić zjawisko nazywane syndromem myśle
nia grupowego. Przejawia się ono np. w wyrażaniu bezkrytycznej lojalno
ści. Przykładem działania syndromu mogą być działania grupy ważnych 
amerykańskich polityków z 1961 r., niedługo po wyborach wygranych 
przez Johna Kennedy’ego. Nowy prezydent i jego doradcy jednomyślnie 
zgodzili się wówczas na rozpoczęcie inwazji w Zatoce Świń, której ce
lem było wywołanie na Kubie buntu przeciwko Fidelowi Castro. Akcja 
przeprowadzona przez około 1400 kubańskich uchodźców zakończyła 
się klęską – prawie wszyscy wspierani przez Stany Zjednoczone powstań
cy zostali schwytani lub zabici. Interwencja USA wywołała oburzenie 
państw Ameryki Łacińskiej oraz spowodowała, że reżim kubański jeszcze 
bardziej zbliżył się do ZSRR.

•   Wyjaśnij, jak atmosfera w grupie prezydenta Kennedy’ego wpłynęła  
na proces podejmowania ważnych decyzji. 

•   Wytłumacz, dlaczego grupy, które dobrze funkcjonują, powinny być 
ostrożne w trakcie realizacji kolejnych planów. W jaką pułapkę mogą 
wpaść ich członkowie?

9 Odszukaj informacje, na czym polegały badania przepro
wadzone w 1961 r. przez Stanleya Milgrama. Możesz np. 
obejrzeć film „Eksperymentator” w reżyserii Michaela Almereydy. Na pod
stawie zdobytych wiadomości wyraź swoją opinię na temat problemu, którego 
dotyczy dyskusja na forum internetowym.

Marta 2 min
Myślę, że nie powinniśmy odbierać tego eksperymentu zbyt dosłownie – ochotnicy 
musieli liczyć się z tym, że biorą udział w sztucznie wytworzonej sytuacji 
i że naukowcy nie pozwoliliby, aby komuś naprawdę stała się krzywda. Wierzę w to, 
że wszędzie można znaleźć osoby gotowe nieść pomoc i okazywać współczucie.

Piotrek 2 godz.
Rezultaty badań Milgrama nie pozostawiają złudzeń – ludzkość (poza nielicznymi 
wyjątkami) zachowuje się jak stado, które bezmyślnie pójdzie za każdym, kto obieca 
mu „lepszą przyszłość”. Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że nie jestem 
pewien, jak sam zachowałbym się w trakcie takiego eksperymentu...

WylogujGłówna Powiadomienia

WĄTEK NA FORUM
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zasady komunikowania się   |   dyskusja i debata   |   asertywność   |   autoprezentacja   |    
kształtowanie własnego wizerunku

   Jak się skutecznie  
porozumiewać?

Niezbędnym warunkiem życia wśród lu
dzi jest opanowanie umiejętności poro
zumiewania się. Komunikacja między
ludzka odbywa się w dwojaki sposób: 
•  werbalny – za pomocą słów, 
•  niewerbalny – za pomocą gestów, tonu 

głosu i mimiki.
W komunikacji muszą uczestniczyć 

co najmniej dwie osoby: nadawca, któ
ry wysyła informację (np. mówi), i od
biorca, który ją przyjmuje (np. słucha). 
Jeśli nadawca nie oczekuje odpowiedzi, 
mówimy o  komunikacji jednokierun
kowej. Natomiast komunikacja dwu
kierunkowa zakłada, że nadawca otrzy
muje potwierdzenie, że jego komunikat 
dotarł do celu – np. w formie przytak
nięcia lub poprzez kontynuowanie roz
mowy.

Komunikacja  
i autoprezentacja

3.

Aby proces porozumiewania się prze
biegał sprawnie, jego uczestnicy powinni 
przestrzegać kilku podstawowych reguł:
•  nadawca musi mówić wyraźnie i jasno 

formułować myśli, 
•  odbiorca musi uważnie słuchać mó

wiącego i nie może mu przerywać,
•  rozmówcy powinni utrzymywać kon

takt wzrokowy oraz obserwować swoje 
zachowania.
Przekaz niewerbalny, zwany również 

mową ciała, jest czasem ważniejszy dla 
zrozumienia komunikatu niż wypowia
dane słowa. Każdego człowieka wyróżnia 
specyficzny styl. Jedni gestykulują bardzo 
dużo, drudzy mniej lub wcale. Niektórzy 
wyrażają gniew podniesionym tonem gło
su, inni zaciskają usta. Dlatego im lepiej 
osoba zna swojego rozmówcę, tym łatwiej 
odczytuje informacje przekazywane przez 
niego za pośrednictwem mowy ciała.

NADAWCA ODBIORCA

Komunikacja werbalna  
polega na przekazywaniu informacji 
za pomocą słów – ustnie lub pisemnie.

Komunikacja niewerbalna  
polega na przekazywaniu informacji 
za pomocą gestów, mimiki, postawy 
ciała, tonu głosu i tempa mówienia.

art. 49
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   Publiczne wystąpienia
Każdy człowiek przynajmniej kilka razy 
w życiu zabiera głos w obecności więk
szej liczby osób. W takich sytuacjach 
ludzie często odczuwają tremę, czy
li zdenerwowanie wynikające z faktu,  
że chcieliby jak najlepiej wypaść przed 
słuchaczami. Trema może spowodować, 
że publiczne wystąpienie stanie się nie
zbyt udane, a dana osoba będzie miała 
poczucie, że mogła zaprezentować się le
piej. Na pewno warto doskonalić umie
jętność publicznego wypowiadania się. 

Podczas wystąpienia ważne jest 
przede wszystkim to, aby osoba przema
wiająca panowała nad swoimi emocjami. 
Musi skoncentrować się na przekazywa
nej treści oraz dostosować ją do poziomu 
odbiorców. Słowa należy wypowiadać 
głośno, spokojnie i wyraźnie. Wystą
pienie nie powinno być też zbyt długie, 
by nie nużyło słuchaczy. Doświadczeni 
mówcy stosują różne metody, by zacho
wać uwagę odbiorców, np. opowiadają 
żart lub anegdotę, gdy dostrzegają znu
dzenie publiczności.

Co mówią gesty?

Wyprostowany 
palec wskazujący 
podkreśla wagę 
wypowiadanych 
słów. Ma także 
zmusić słuchacza 
do uległości.

Rozłożone ręce, 
uniesione ramiona 
oraz skierowane  
w górę oczy suge-
rują niepewność  
i niewiedzę 
mówią cego.

Dłonie ułożone 
„w wieżyczkę” 
u osoby wyraża-
jącej swoją opinię 
lub przedstawiają-
cej pomysły ozna-
czają pewność co 
do wygłaszanych 
poglądów.

Ręce skrzyżowane 
na piersiach – tzw. 
postawa zamknię-
ta – wyrażają 
nieufność i brak 
akceptacji dla słów 
wypowiadanych 
przez rozmówcę.

Sportowcy, m.in. 
przedstawiony 
na zdjęciu Robert 
Lewandowski, wy-
korzystują czasem 
mowę ciała do 
zakomunikowania 
kibicom prywat-
nych wiadomości, 
np. o tym, że będą 
rodzicami.

Kilka razy
dziennie

Kilka razy
w tygodniu

Kilka razy
w miesiącu

Kilka razy
w roku

Nigdy

...z rodzicami?
...z koleżankami lub kolegami ze szkoły?

9,4

9,0
11,9

56,9
3,5

6,9

11,2

4,5

1,4

67,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]

Jak często komunikujesz  
się przez internet z...

Źródło: Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki  
ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach,  

www.nask.pl.



Kształtowanie wizerunku
Na wizerunek danej osoby składa się przynajmniej kilka elementów. Człowiek, któremu uda się 
zdobyć szczerą sympatię odbiorców, może się z nimi łatwiej porozumieć w różnych sprawach.

Wzajemna  
sympatia
Pojawia się,  
gdy dana osoba  
uzyska przeko-
nanie, że druga 
strona lubi ją 
nawet mimo 
występujących 
konfliktów  
i problemów.

Atrakcyjność fizyczna
Ludzie mają skłonność do ocenia-
nia osób zadbanych i gustownie 
się ubierających jako milszych, 
lepszych i mądrzejszych – zjawisko 
to nazywamy efektem aureoli. Nie-
stety, często ludzie, którzy są trak-
towani jako mniej atrakcyjni, sami 
zaczynają gorzej o sobie myśleć  
i zachowują się tak, jakby rzeczy-
wiście byli mniej wartościowi.

Uzasadnione i nieprzesadne  
pochwały oraz przysługi
Ważne jest zachowanie umiaru w chwaleniu 
drugiej osoby i proponowaniu jej pomocy. Jeśli 
ktoś zbyt natarczywie oferuje wsparcie i wyra-
ża pochwały przy każdej okazji, może wywołać 
wrażenie, że oczekuje w przyszłości rewanżu.

Podobieństwo poglądów
Nawet przy różnicy zdań warto  
podkreślać na różne sposoby 
wspólne poglądy. Najbar-
dziej lubiane są osoby, które 
czasami dają się przekonać 
do odmiennej opinii wyraża-
nych przez innych ludzi.

1

3
4

5

2

Kompetencja, ale nie bez wad
Powszechną sympatią cieszą się 
osoby, które wykazują się spo-
rymi umiejętnościami i wiedzą, 
ale popełniają czasem drobne 
gafy czy błędy, za które potrafią 
otwarcie przeprosić.
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   Dyskusja i debata
Ludzie często różnią się w opiniach 
na dany temat. Wymianę zdań, której 
uczestnicy próbują udowodnić swoje ra
cje za pomocą odpowiednich argumen
tów, nazywamy dyskusją. Może mieć ona 
charakter prywatny, czyli odbywać się bez 
świadków, lub publiczny – toczyć się wo
bec licznego grona przysłuchujących się  
osób. 

Bardziej zorganizowaną formą dys
kusji jest debata. Polega ona na prezen
tacji odmiennych racji, pomysłów i opi
nii oraz ich porównaniu ze sobą w celu 
znalezieniu najlepszego rozwiązania 
określonego problemu. Poszczególnym 
wystąpieniom przysłuchuje się publicz
ność, która w wyznaczonym czasie może 

zadawać pytania uczestnikom. W deba
cie istotny jest sposób przedstawienia 
własnego stanowiska. Oprócz rzeczowej 
argumentacji duże znaczenie mają do
bór słów, styl wypowiedzi oraz ton głosu 
i  tempo mówienia. Bardzo ważna jest 
też rola prowadzącego debatę. Musi on 
m.in. zadbać o to, by rozmowa przebie
gała według wcześniej ustalonych zasad.

   Autoprezentacja 
W  świecie, w  którym ludzie nawiązują 
wielką liczbę kontaktów, ważną umie
jętnością okazuje się autoprezentacja. 
Pierwsze wrażenie, jakie danej osobie 
uda się wywołać w rozmówcy lub wśród 
publiczności, może silnie wpływać na 
dalsze wzajemne relacje. 
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   Asertywność
Życie w społeczeństwie nieraz wiąże się 
z trudnymi sytuacjami, w których trze
ba odmówić lub zaprotestować, zareago
wać na krytykę, niechęć lub złośliwość ze 
strony otoczenia. Gdy danej osobie zale
ży na realizacji ważnego celu albo chce 
się obronić przed negatywnym wpły
wem innych, może stanowczo zakomu
nikować swoje myśli i  uczucia bez po
czucia winy. Powinna dążyć do tego, aby 
jednocześnie szczerze wypowiedzieć 
własne zdanie i  podtrzymać przyjazne 
relacje z  drugą stroną (choć nie zawsze 
jest to możliwe). Taką postawę nazywa
my asertywnością – jest ona przeciwień
stwem uległości, agresji i  manipulacji. 
Asertywne postępowanie umacnia szacu
nek do samego siebie. Początkowo może 
doprowadzić do pogorszenia się relacji 
z niektórymi ludźmi – będą oni zdziwie
ni porzuceniem przez daną osobę życio
wej bierności, jednak po pewnym czasie 
nabiorą do niej szacunku. Człowiek aser
tywny jest w  stanie skutecznie kontrolo
wać swoje życie i nie boi się zmian. Należy 
jednak pamiętać, że asertywne zachowa
nie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem 
– np. w sytuacji dużego zagrożenia życia 
lub zdrowia najlepiej jest zmienić środowi
sko, w którym się przebywa.

Warunki asertywności

1.  Przyznawaj innym te same prawa, które 
przysługują Tobie.

Możesz popełniać błędy, okazywać słabość, 
możesz bawić się lub smucić, odpoczywać albo 
pracować, rywalizować lub współpracować, 
pozwól jednak na to samo innym.

2. Dbaj o zwięzłość i precyzję wypowiedzi.
Nie zamęczaj rozmówców długimi monologami, 
zwłaszcza na swój temat. Staraj się w możliwie 
najprostszy sposób powiedzieć o tym, co jest – 
Twoim zdaniem – najistotniejsze.

3. Wyrażaj własne opinie, a nie oceny.
Przekazuj innym swoje myśli i odczucia w formie 
komunikatów zawierających takie zwroty, jak: 
Sądzę, że..., Uważam, że..., Moim zdaniem..., Czuję, 
że... Wystrzegaj się pouczania i oceniania, np.: Nie 
rób tego..., Ty zawsze..., Jesteś...

4.  Stosuj przyjazną i zdecydowaną mowę 
ciała.

Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą,  
nie zasłaniaj twarzy, pamiętaj o miłym uśmiechu. 
Podtrzymuj rozmowę, np. potakiwaniem głową. 
Wykorzystuj umiarkowaną gestykulację. Zacho-
waj poważny i spokojny ton głosu.

5. Zadbaj o spójność mowy ciała ze słowami.
Używaj gestów dla podkreślenia najważniejszych 
fragmentów Twojej wypowiedzi. Staraj się, aby 
okazywane przez Ciebie uczucia odpowiadały 
znaczeniu Twoich słów.

6. Zachowuj się naturalnie, bez udawania.
Nie ukrywaj swoich emocji, staraj się jednak  
nad nimi panować, np. nie wybuchaj złością.  
Nie udawaj, że myślisz lub czujesz coś innego  
niż w rzeczywistości.

7.  Bądź uprzejmy i szczery – bez okazywania 
wyższości.

Pomyśl, w jaki sposób przekazać daną informację, 
aby nikogo niepotrzebnie nie zranić. Nie wywyż-
szaj się ani nie próbuj zdominować rozmówcy.Swobodne wyrażanie swojego zdania w grupie 

rówieśniczej jest jednym z elementów budowa-
nia własnego wizerunku.

art. 31–32,  
art. 47,
art. 54
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1

Ćwiczenia WYPEŁNIJ W ZESZYCIE

Zapoznaj się z komiksem i wykonaj polecenia.

•   Wymień zasady skutecznej komunikacji, które zostały zlekceważone pod
czas rozmowy.

•   Dobierzcie się w pary. Przekształćcie dialog chłopców w taki sposób, aby 
spełniał warunki dobrej komunikacji.

•    Dobierzcie się w pary. Jedna osoba będzie nadawcą, a druga – odbiorcą.
•    Po odegraniu scenki zamieńcie się rolami.
•   Na koniec odpowiedzcie, czy przekazanie informacji bez użycia słów spra

wiło Wam trudność. Jeśli tak, wyjaśnijcie, na czym ona polegała.

2

3

4

Przedstawcie w sposób niewerbalny, jak lubicie spędzać wolny czas.

Wymień nazwy pięciu zawodów, które wymagają częstego występowania 
publicznie.

Odpowiedz, które z cech potrzebnych do prowadzenia skutecznych negocjacji
posiadasz, a które musisz jeszcze w sobie rozwinąć. 

NA FORUM
KLASY
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5

6

7

Wskaż wśród wymienionych postaw te, które sprzyjają porozumiewaniu się 
i budowaniu pozytywnego wizerunku. Następnie wyjaśnij, dlaczego pozostałe 
zachowania zakłócają skuteczną komunikację.

brak zgody na jednoczesne mówienie; podnoszenie głosu; przerywanie wy-
powiedzi innych; grożenie rozmówcom; przyznawanie się do popełnionych 
błędów; wykonywanie w trakcie rozmowy czynności niezwiązanych z tematem; 
milczenie zamiast odpowiadania na zadane pytania; podważanie sensowności 
wypowiedzi rozmówcy; zadawanie rozmówcy pytań otwartych, wymagających 
swobodnej odpowiedzi (np. Co myślisz o...?); sugerowanie rozmówcy oczeki-
wanych odpowiedzi; okazywanie zniecierpliwienia lub znudzenia podczas 
rozmowy; swobodne prezentowanie swojego punktu widzenia; potwierdzanie, 
że wypowiedź rozmówcy została zrozumiana

Rozwiąż krzyżówkę w zeszycie. Wyjaśnij, co oznacza otrzymane hasło.

Napisz, jak powinien zachować się asertywny młody człowiek, gdy ktoś zapro
ponuje mu papierosy, alkohol lub narkotyki. W jaki sposób może odmówić 
spożycia tych szkodliwych substancji? Ułóż kilka wyrażeń, które mogą rozpo
czynać się w następujący sposób:
•    Nie chcę palić, bo to...  •    Nie życzę sobie, żebyś...
•    Nie zrobię tego, bo...  •    Moim zdaniem...

1.  Metoda rozwiązywania konfliktów 
polegająca na rozmowach z udziałem 
zaproszonej, bezstronnej osoby, która 
ma za zadanie pomóc w osiągnięciu 
porozumienia.

2.   Mowa ciała wyrażana przez ruchy rąk.
3.   Uczucie zdenerwowania towarzyszące 

danej osobie przed wystąpieniem 
publicznym i w jego trakcie.

4.   Zachowanie spowodowane wrogim 
nastawieniem do innych osób, przeja
wia się często wybuchami gniewu.

5.   Zorganizowana forma dyskusji z udziałem publiczności.
6.   Osoba ciesząca się powszechnym uznaniem i szacunkiem – jej opiniami 

kierują się inni ludzie.
7.   Najprostsza forma komunikowania się (przede wszystkim werbalnego) – 

jest powszechną formą rozstrzygania codziennych konfliktów.
8.   Opinia innych ludzi na temat danej osoby – zależy w dużej mierze od 

umiejętności autoprezentacji i wzbudzania sympatii w rozmówcach.
9.   Jeśli dany człowiek oferuje je w sposób natarczywy, może wywołać  

u drugiej osoby wrażenie, że w przyszłości będzie oczekiwać rewanżu.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
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cechy rodziny   |   wartości rodzinne   |   dzieci w rodzinie   |   prawa i obowiązki dzieci

  Rodzina
Grupą, do której człowiek należy od 
chwili swoich narodzin, jest rodzina. 
Odgrywa ona ważną rolę nie tylko w ży
ciu jednostki, lecz także w  funkcjono
waniu społeczeństwa – z  tego powodu 
nazywana jest podstawową grupą spo
łeczną. Spośród innych grup wyróżnia 
ją charakter więzi łączących należące do 
niej osoby. Związki te powinny opierać 
się na takich uczuciach, jak miłość i wza
jemna troska. Szczęśliwe życie rodzinne 
jest bardzo ważne dla dziecka, stanowi 
bowiem dla niego podstawę do budowa
nia właściwych relacji z  innymi. W ro
dzinie nie tylko zaspokaja ono podsta
wowe potrzeby, lecz także rozwija swoją 
osobowość i poznaje wzorce postępowa
nia, które zaczyna naśladować.

Członków rodziny mogą łączyć rów
nież to samo miejsce zamieszkania, 
wspólny majątek, tradycja i nazwisko. We 

Życie rodzinne4.

współczesnym społeczeństwie funkcjo
nują zwykle rodziny dwupokoleniowe, 
składające się z rodziców i dzieci. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu znacznie częściej 
spotykane były rodziny wielopokolenio
we. Razem mieszkali wówczas nie tylko 
rodzice i  dzieci, lecz także dziadkowie 
oraz dalsi krewni. Obecnie ludzie wciąż 
deklarują przynależność do tzw. rodzi
ny poszerzonej, która poza dziećmi i ich 
opiekunami obejmuje również dziadków, 
pradziadków, ciotki, wujków i  innych 
krewnych.

  Skład współczesnych rodzin
Rodzina składa z osób dorosłych i dzieci. 
Poza najprostszym wariantem, w którym 
rodzice biologiczni tworzą wraz ze swo
imi dziećmi jedną rodzinę, można spo
tkać również bardziej złożone przypadki. 
Są one najczęściej efektem szczególnych 
wydarzeń w  życiu członków rodziny. 

Cechy rodziny

NIEWIELKA LICZEBNOŚĆ

SILNE WIĘZI EMOCJONALNE

WIELOŚĆ RÓL SPOŁECZNYCH

CHARAKTER WSPÓLNOTY

TRWAŁOŚĆ I STAŁY SKŁAD

WIELOŚĆ FUNKCJI

BEZPOŚREDNIE  
I CIĄGŁE KONTAKTY

art. 18
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Najważniejsze wartości w życiu

rodzinne silnie wpływają na to, w  jaki 
sposób człowiek postrzega świat, i  na 
wybór wartości, którymi kieruje się 
w  codziennym postępowaniu. W  ży
ciu wielu ludzi relacje z  najbliższymi 
odgrywają najistotniejszą rolę – w oso
bistej hierarchii wartości stawiają oni 
szczęście rodzinne na pierwszym miej
scu. Przedkładają je zatem np. ponad 
zdrowie, sukces zawodowy, dobrobyt 
materialny, uznanie społeczne i  osią
gnięcia edukacyjne, choć nie ozna
cza to, że poza rodziną nie doceniają 
innych dziedzin życia. Poszczególne 
osoby mogą inaczej rozumieć, czym 
jest szczęście rodzinne – podkreślać 
znaczenie np. silnych więzi, dobrego 
wyedukowania potomstwa czy zaspo
kojenia potrzeb materialnych. Obecnie 
coraz powszechniejsze staje się prze
konanie, że utworzenie wymarzonej 
rodziny wymaga od jej członków po
godzenia ze sobą w optymalny sposób 
różnych, czasami sprzecznych celów.

Przykładowo, po rozstaniu rodziców (np. 
wskutek rozwodu) lub po śmierci co naj
mniej jednego z nich dziecko może two
rzyć rodzinę z osobami, z którymi nie łą
czy je biologiczne pokrewieństwo. W ten 
sposób powstają rodziny dzieci adop
towanych (np. wcześniej osieroconych) 
lub niektóre rodziny zastępcze oraz tzw. 
rodziny patchworkowe [czyt.: paczłorko
we], w których przynajmniej jedna z osób 
opiekujących się dziećmi nie jest ich ro
dzicem biologicznym. Zdarzają się rów
nież sytuacje, w których dorosły samotnie 
wychowuje własne lub przybrane dzieci. 
Zmiany w składzie grupy rodzinnej wią
żą się zazwyczaj z przeżyciami trudnymi 
dla jej członków. To jednak nie skład de
cyduje o  tym, czy dana rodzina dobrze 
pełni swoje funkcje, lecz to, jakie relacje 
i uczucia łączą tworzące ją osoby.

  Szczęście rodzinne
Rodzina realizuje wiele funkcji w życiu 
jednostki i w społeczeństwie. Stosunki 
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Wartość wskazana jako najważniejsza Wartość wskazana jako jedna z trzech najważniejszych

I − zdrowie
II − rodzina, szczęście rodzinne
III − miłość
IV − uczciwość
V − pieniądze
VI − praca zawodowa
VII − wiara
VIII − sprawność fizyczna
IX − przyjaciele/przyjaźń
X − szacunek u innych ludzi
XI − dobro ojczyzny
XII − własne zainteresowania/hobby 
XIII − rozrywka

Źródło: Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r., GUS, http://stat.gov.pl.

art. 47
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  Rodzina dawniej i dziś
Wraz z  rozwojem cywilizacyjnym 
i  przemianami społecznymi zmienia 
się również sposób funkcjonowania 
rodzin. Podstawowe wartości spajające 
rodzinę pozostają takie same, ale moż
na wymienić nowe czynniki wpływają
ce na jej sytuację.  
•  Nie ma sztywnego podziału na od

mienne zajęcia matki i ojca.
•  Członkowie rodzin coraz mniej roz

mawiają ze sobą osobiście (komuniku
ją się częściej za pomocą telefonu lub 
internetu).

•  Stół przestaje być miejscem wspól
nych rodzinnych spotkań.

•  Osłabione są związki z dalszą rodziną.
•  Dzieci mają mniej obowiązków do

mowych niż dawniej.

  Rola rodziców w rodzinie
Podział ról społecznych w  rodzinie jest 
naturalną konsekwencją wydania potom
stwa lub wzięcia pod opiekę dziecka. Mat
ka i ojciec (lub inni opiekunowie prawni) 
są zobowiązani do opieki nad osobami 
niepełnoletnimi, co oznacza, że ponoszą 
odpowiedzialność za ich życie, zdrowie 
i rozwój. Zgodnie z prawem przysługuje 
im władza rodzicielska nad niepełnolet
nim. Sprawują ją, aby wychować dziecko 
z  poszanowaniem jego godności i  praw. 
Wiąże się to z tym, że: 

•  muszą dbać o  dobro swojego pod
opiecznego – z  uwzględnieniem jego 
wieku i stopnia dojrzałości, 

•  są uprawnieni do opieki nie tylko nad 
samymi dziećmi, lecz także nad ich ma
jątkiem. 
Ich działania na rzecz przedstawicieli 

młodego pokolenia mają duże społeczne 
znaczenie. Dlatego opiekunowie, któ
rzy pracują zawodowo, mogą korzystać 
z urlopów rodzicielskich oraz z innych 
szczególnych praw pracowniczych.

Rodzice mogą wypełniać swoje obo
wiązki wychowawcze zgodnie z  włas
nymi przekonaniami moralnymi i  re
ligijnymi. Każdy z  nich samodzielnie 
podejmuje decyzje dotyczące dziecka, 
ale w  szczególnie istotnych sprawach 
(np. dotyczących wyjazdu zagranicz
nego, wyboru szkoły) potrzebna jest 
zgoda obojga opiekunów prawnych. 
Osoba sprawująca władzę rodzicielską 
może wymagać od podopiecznego po
słuszeństwa, jednocześnie jednak jest 
zobowiązana do wysłuchania dziecka 
i uwzględnienia – w miarę możliwości – 
jego rozsądnych życzeń.

Prawo zakazuje rodzicom i  opieku
nom stosowania kar cielesnych oraz 
nadużywania w  inny sposób swoich 
uprawnień. Jeśli dobro młodego czło
wieka jest zagrożone, sąd może podjąć 
decyzję o  pozbawieniu, zawieszeniu 

Więzi rodzinne 
Podtrzymywanie więzi 
rodzinnych wymaga 
wspólnego spędzania 
czasu i częstych rozmów. 
Samo przebywanie 
w jednym mieszkaniu nie 
umacnia relacji między 
członkami rodziny.

art. 33, 
art. 48,  
art. 53,  

art. 71–72
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lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej. 
W takim wypadku rodzic nie traci auto
matycznie swojego prawa do kontaktów 
z dzieckiem. Osoba taka nie zostaje tak
że zwolniona z obowiązku alimentacji, 
który oznacza, że musi ona dostarczyć 
środki na utrzymanie potomstwa.

  Dzieci w rodzinie
Współczesne rodziny są skoncentrowa
ne na sprawach związanych z  młodym 
pokoleniem w znacznie większym stop
niu niż rodziny w  przeszłości. Obecnie 
więcej uwagi poświęca się indywidual
nym planom i  oczekiwaniom poszcze
gólnych członków rodziny. Coraz więcej 
rodziców uważa, że trzeba zainwestować 
czas i  pieniądze, aby zapewnić potom
stwu dobry start w życiu. Należy jednak 
uświadomić sobie ewentualne zagroże
nia związane z taką postawą – niektórzy 

rodzice wymagają od dzieci, aby reali
zowały ich niespełnione ambicje, i  nie 
uwzględniają marzeń oraz naturalnych 
predyspozycji swoich podopiecznych.

   Znaczenie osób starszych 
w rodzinach

Obecnie badacze zwracają uwagę na 
zjawisko luki pokoleniowej w  proce
sie wychowania. Polega ono na tym, że 
dzieci bardziej doceniają obecność babć 
i  dziadków – mających więcej wolnego 
czasu, aby porozmawiać ze swoimi wnu
kami na ważne tematy – niż kontakty 
z zabieganymi, zajętymi pracą zawodową 
rodzicami. Osoby starsze są dla młodego 
pokolenia źródłem wiedzy o  tradycjach, 
lokalnej kulturze, o  zapomnianych już 
zwyczajach. Poznawanie historii naj
bliższego otoczenia pozwala dzieciom 
kształtować mocniejsze więzi rodzinne.

Prawa i obowiązki dzieci w rodzinie
W prawie polskim i międzynarodowym zostały określone prawa i obowiązki dzieci. Każda 
osoba powinna o nich pamiętać – musi wykonywać swoje zadania w życiu rodzinnym,  
w razie potrzeby może jednak także upomnieć się o przysługujące jej prawa. 

DZIECKO W RODZINIE

PRAWA OBOWIĄZKI

prawo do matki i ojca (np. do kontaktów  
z rodzicem)

obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców

prawo do bycia wysłuchanym i do tego, aby 
uwzględniano zdanie dziecka

obowiązek wysłuchania opinii i zaleceń rodziców 
w sprawach, w których dziecko może samodziel-
nie podejmować decyzje

prawo do nauki i ochrony zdrowia obowiązek przedszkolny i szkolny oraz obowią-
zek nauki do ukończenia 18 roku życia

prawo do wypoczynku, czasu wolnego,  
rozrywki i zabawy

obowiązek pomocy w prowadzeniu wspólnego 
gospodarstwa domowego, jeżeli dziecko pozo-
staje na utrzymaniu rodziców

prawo do pomocy władz publicznych – gdy 
niepełnoletnie dziecko nie podlega władzy 
rodzicielskiej

obowiązek przyczyniania się do pokrycia kosz-
tów utrzymania, jeżeli dziecko osiąga dochody  
z własnej pracy i mieszka u rodziców

prawo do szczególnej ochrony w określonych 
sytuacjach, np. podczas przesłuchania w spra-
wie przestępstwa, którego dziecko jest ofiarą

obowiązek wsparcia materialnego (alimentacji) 
rodziców, którzy popadli w niedostatek, jeżeli 
dziecko utrzymuje się samodzielnie

art. 68,
art. 70
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Zapoznaj się ze schematem i wykonaj polecenia.

 

•   Wyjaśnij, w jaki sposób rodzice mogą zaniedbywać swoje obowiązki zwią
zane z poszczególnymi funkcjami rodziny? Podaj kilka przykładów.

•   Opisz, jak rodzice przygotowują swoje dzieci do życia w społeczeństwie.

Przeczytaj zamieszczone opisy i wykonaj polecenia.

Niektóre problemy współczesnych rodzin
A.  Współczesne rodziny żyją w nieustannie zmieniającym się otoczeniu 

społecznym i dotyka je problem kryzysu wartości. Niepokojącym 
zjawiskiem wydaje się to, że niektórzy ludzie dążą przede wszystkim 
do sukcesu zawodowego i finansowego – nieraz kosztem życia  
rodzinnego, zapewniającego bezpieczeństwo, bliskość i wzajemną 
akceptację.

B.  Obecnie ludzie częściej niż dawniej zmieniają pracę i miejsce za
mieszkania. Z tego powodu wiele rodzin staje przed problemem 
zapewnienia właściwej opieki starszym krewnym. Jeśli członkowie 
rodziny mieszkają daleko od siebie, przedstawicielom młodszych 
pokoleń trudno jest wspierać starzejących się rodziców.

C.  Mimo wielu akcji społecznych przeciwko przemocy w niektórych 
rodzinach wciąż zdarzają się sytuacje, w których najmłodsi spotyka
ją się z brutalnym traktowaniem we własnym domu. Dzieci będące 
ofiarami domowej agresji zostają pozbawione szans na prawidłowy 
rozwój. Przemoc skutkuje u nich zazwyczaj zaniżoną samooceną. 

•   Wyjaśnij, jakie są przyczyny wymienionych problemów. Jakie mogą być 
skutki ich dalszego pogłębiania się?

•   Oceń skutki, jakie wynikają z opisanych problemów dla społeczeństwa.  
Uzasadnij swoją odpowiedź.

•   Wskaż instytucje i organizacje, do których mogą zgłaszać się ludzie znaj
dujący się w opisanych sytuacjach.

1

2

Ćwiczenia WYPEŁNIJ W ZESZYCIE

Funkcja prokreacyjna

wiąże się z wydaniem 
na świat potomstwa.

Funkcja socjalizacyjna

przygotowuje do życia 
w społeczeństwie.

Funkcja opiekuńcza

polega na opiece rodzi-
ców nad dziećmi i dzieci 
nad rodzicami.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE RODZINY

PRACA  
ZE SCHEMATEM
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4

3

5

6

Zapoznaj się z danymi przedstawionymi na wykresie  
i wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, czym różni się sposób funkcjonowania jednostki w rodzinie wielo
pokoleniowej i w rodzinie dwupokoleniowej.

•   Oceń, czy w polskich rodzinach konflikty zdarzają się często, czy – rzadko? 
Uzasadnij swoją odpowiedź.

•   Wymień najczęstsze – według Ciebie – przyczyny konfliktów rodzinnych.
•   Wyjaśnij, jak konflikty mogą wpływać na samopoczucie członków rodziny.

Wskaż zdania prawdziwe.
A.  Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest zakazane przez prawo.
B.  Pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia z obowiązku alimentacji wobec 

dziecka.
C.  Osoba przestaje podlegać władzy rodzicielskiej, gdy kończy 18 lat.
D.  Władzę rodzicielską nad dzieckiem może sprawować osoba, która nie jest 

jego biologicznym rodzicem.

Przeprowadźcie w klasie dyskusję na temat różnych form 
pomocy dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życio
wej (np. dla rodzin lub osób starszych). 
•   Zastanówcie się, jakie możecie podjąć działania, aby wesprzeć potrze

bujących. W jaki sposób moglibyście zachęcić osoby dorosłe, aby razem 
z Wami zorganizowały akcję wolontariacką lub charytatywną?

•   Wskażcie, komu chcecie pomóc w pierwszej kolejności, a następnie ustal
cie, co możecie zrobić dla wybranej osoby lub grupy. 

•   Po zakończeniu akcji podsumujcie wyniki Waszych działań oraz sporządź
cie „zestawienie korzyści”, którymi obdarowaliście innych i które w za
mian sami otrzymaliście.
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Nie, nie zdarzają się Tak, parę razy w miesiącu Tak, niemal codziennie

Tak, zdarzają się,
ale bardzo rzadko

Tak, raz lub dwa razy
w tygodniu

Czy w Twojej rodzinie zdarzają się konflikty?

PROJEKT  
EDUKACYJNY

PRACA
Z WYKRESEM

Źródło: Przemoc i konflikty w domu, www.cbos.pl.



Struktura szkolnictwa*

Szkoła  
podstawowa 
8 lat

Praca

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do 
pracy
3 lata

Technikum
5 lat

Liceum  
ogólnokształcące
4 lata

Szkoła  
policealna

Studia

Szkoła branżowa

I stopnia II stopnia

3 lata 2 lata
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system edukacji   |   prawa i obowiązki ucznia   |   samorząd uczniowski   |   rynek pracy

  Szkoła i wykształcenie
System edukacji dzieci i  młodzieży 
opiera się głównie na działalności szkół. 
Każda z nich pełni ważne funkcje w ży
ciu uczniów.
•  Funkcja kształcąca (dydaktyczna) po

lega na przekazywaniu wiedzy, uczeniu 
umiejętności oraz rozwijaniu racjonal
nego i  logicznego sposobu postrzega
nia świata, który w przyszłości umożli
wi uczniom podjęcie pracy zawodowej.

•  Funkcja wychowawcza (pedagogicz
na) obejmuje kształtowanie dobrych 

Edukacja i praca5.

postaw i wszechstronne przygotowa
nie do samodzielnego życia w  spo
łeczeństwie – szkoła powinna m.in. 
uczyć obowiązkowości, organizo
wania własnego czasu i  dokładności 
w  wykonywaniu zadań, wpajać po
czucie odpowiedzialności oraz sza
cunek dla innych ludzi i dobra wspól
nego.

•  Funkcja opiekuńcza dotyczy wspo
magania rozwoju młodego człowieka 
poprzez zaspokajanie jego potrzeb 
i tworzenie odpowiednich warunków 

PRACA ZE SCHEMATEM
1.     Zaplanuj swoją dalszą edukację po ukończeniu szkoły podstawowej. Uwzględnij, jakie 

musisz zdobyć kwalifikacje, aby w przyszłości wykonywać wymarzony zawód.
2.     Wymień pozytywne i negatywne skutki wczesnego podjęcia pracy zawodowej.

*  według reformy edukacji 
wprowadzonej w 2017 r.

art. 70–71
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do nauki (np. wyrównywanie szans, 
pomoc dla uczniów znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej).

•  Funkcja kulturowa polega na tym,  
że szkoła uświadamia uczniom istnie
nie wartości i  norm obowiązujących 
w kulturze, w której żyją, np. uczy ich 
zasad zachowania się w miejscach pu
blicznych. Dzięki temu młodzi ludzie 
będą mogli w  przyszłości swobod
nie uczestniczyć w życiu społecznym 
w wielu wymiarach.

W  czasie swojej edukacji uczeń osiąga 
kolejne poziomy wykształcenia – ukoń
czenie kolejnych etapów nauki potwier
dzają oficjalne dokumenty państwowe 
(świadectwa i  dyplomy). Dawniej pano
wało przekonanie, że po przejściu przez 
wszystkie szczeble edukacji człowiek 
kończy okres nauki i  rozpoczyna etap 
pracy zawodowej, po którym następuje 
czas odpoczynku na emeryturze. Współ
cześnie coraz więcej ludzi uważa, że tra
dycyjne podejście do uczenia się i rozwo
ju intelektualnego jest niewystarczające. 
Stale rośnie znaczenie edukacji ustawicz
nej, czyli uczenia się przez całe życie. 
W  rozmaitych kursach i  szkoleniach 

oraz w  działalności kół zainteresowań 
i  organizacji naukowych mogą uczest
niczyć osoby w każdym wieku. Doszka
lanie się w różnych dziedzinach staje się 
obowiązkiem dla tych, którzy rozsądnie  
myślą o swojej przyszłości zawodowej.

  Społeczność szkolna
Wiele problemów szkolnych ucznio
wie mogą rozwiązywać samodzielnie – 
w  ramach samorządu uczniowskiego,  
do którego należą wszystkie osoby 
uczęszczające do danej szkoły. Aby wy
łonić swoich reprezentantów w  kon
taktach z  rodzicami, nauczycielami 
i dyrekcją, uczniowie organizują demo
kratyczne wybory do tzw. rady samo
rządu uczniowskiego. Nad jej działal
nością czuwa opiekun – wyznaczony 
nauczyciel. W  szkole funkcjonują rów
nież samorządy klasowe – na ich czele 
stoją przewodniczący, zastępca i  skarb
nik, wybrani przez koleżanki i kolegów. 
Do ich zadań należy reprezentowanie 
interesów klasy na forum szkoły, a także 
pomaganie w organizowaniu klasowych 
uroczystości, imprez i  wycieczek oraz 
w rozwiązywaniu problemów uczniów.

Prawa i obowiązki ucznia
UCZEŃ

MA PRAWO DO: MA OBOWIĄZEK:

•  informacji o zakresie wymagań edukacyjnych, 
kryteriach oceniania, rozkładzie lekcji i zasa-
dach zapisanych w statucie szkoły;

•  rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
•  nietykalności osobistej, życzliwego trakto-

wania oraz opieki zapewniającej poczucie 
bezpieczeństwa;

•  przerw między lekcjami i odpoczynku;
•  korzystania z pomieszczeń szkoły i ze szkol-

nego wyposażenia w sposób ustalony przez 
nauczycieli i pracowników danej placówki;

•  swobodnego wyrażania myśli i przekonań. 

•  wykonywania poleceń dyrektora, nauczycieli  
i innych pracowników szkoły;

•  systematycznego, punktualnego i aktywnego 
uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;

•  usprawiedliwiania nieobecności i nadrabiania 
wynikających z nich zaległości w nauce;

•  godnego reprezentowania szkoły oraz dbania 
o jej honor i tradycje;

•  szanowania innych uczniów oraz nauczycieli  
i pracowników szkoły; 

•  dbania o porządek w szkole.
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  Edukacja a rynek pracy
Jednym z celów edukacji jest przygo
towanie uczniów do pracy zawodowej. 
Przy podejmowaniu kluczowych decy
zji dotyczących przyszłego zajęcia war
to uwzględnić ważne czynniki, które 
mogą przesądzić o powodzeniu w życiu 
zawodowym. Dana osoba powinna wy
kluczyć zawody, na których wykonywa
nie nie pozwala jej stan zdrowia. Musi 
ona także ustalić (np. z pomocą dorad
cy zawodowego), czy ma predyspozy
cje do wymarzonej pracy – rozważyć,  
z jakimi czynnościami i zadaniami ra
dzi sobie dobrze, a z jakimi ma trudno
ści. Każdy zawód wymaga bowiem od 
pracownika określonych umiejętności  
i zdolności. Przykładowo, aptekarz po
winien być bardzo dokładny, księgowy 
– radzić sobie z analizowaniem zesta
wień liczbowych, prawnik – precyzyj
nie formułować myśli i szybko zapo
znawać się z wieloma stronami tekstu,  
a dziennikarz – aktywnie i sprawnie 
poszukiwać informacji. 

Rynek pracy działa zgodnie z prawa
mi popytu i podaży. W momencie wy
boru przyszłego zawodu należy wziąć 
pod uwagę to, ilu kandydatów będzie 
się ubiegać o określone stanowisko (po
daż pracy) i ile osób danej profesji będą 
w stanie zatrudnić pracodawcy (popyt 
na pracę). Można skorzystać z rapor
tów wskazujących, jakie wykształcenie 
i umiejętności będą w przyszłości naj
bardziej poszukiwane. Trzeba jednak 
pamiętać, że współczesny rynek pracy 
nieustannie się zmienia.

Według najnowszych badań ponad 
75% pracodawców w Polsce ma kło
poty ze znalezieniem odpowiednich 
pracowników. Szczególnie są poszuki
wani specjaliści posiadający konkretne 

umiejętności. Mimo że osoby z lepszym 
wykształceniem mają mniej problemów 
ze znalezieniem zatrudnienia, edukacja 
formalna nie daje pewności zdobycia 
pracy. Często konieczne jest korygowa
nie planów zawodowych. Niektórzy lu
dzie biorą udział m.in. w dodatkowych 
szkoleniach, dzięki którym zdobywają 
nowe umiejętności i stają się lepszymi 
kandydatami na określone stanowiska. 
Niezwykle istotna okazuje się mobilność 
ewentualnych pracowników. Osoba, 
która chce poszerzyć swoje możliwości 
zawodowe, musi być gotowa na zmianę 
miejsca zamieszkania – należy obser
wować sytuację nie tylko na lokalnym 
rynku pracy, lecz także w różnych regio
nach Polski i w innych krajach. Wczes
ne planowanie kariery może ochronić 
przed długotrwałym bezrobociem, które 
powoduje wiele problemów ekonomicz
nych i osobistych.
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Co według przedsiębiorców w dużym 
stopniu decyduje o zatrudnieniu?

Źródło: Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu 
o kompetencje. Perspektywa ucze nia się przez całe 

życie, biblioteka-krk.ibe.edu.pl.

art. 24,  
art. 65–66,  

art. 73
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Przyjrzyjcie się rysunkowi i wykonajcie 
polecenia. 
•   Przygotujcie listę cech charakteru, który

mi powinny się odznaczać osoby należące 
do rady samorządu uczniowskiego.

•   Oceńcie, jak wprowadzenie pomysłów 
popularnych wśród większości uczniów 
(np. takich, jakie zgłaszał przedstawiony 
na rysunku Adam) wpłynęłoby na Wasze 
życie w przyszłości. Czy przyniosłoby 
więcej korzyści, czy – szkód?

Zapoznaj się z prawami i obowiązkami ucznia wymienionymi w statucie Twojej 
szkoły. Oceń, z których praw korzystasz najczęściej, a z których – najrzadziej.

Wyjaśnij, w jaki sposób powinna zareagować osoba, która była świadkiem 
naruszenia praw ucznia lub pracownika szkoły. W odpowiedzi odwołaj się  
do ustępu 1 artykułu 71 Konstytucji RP.

Zapoznaj się z danymi przedstawionymi na wykresie  
i wykonaj polecenia.

•   Porównaj wyniki badań uzyskane w Polsce i w innych państwach europej
skich. Oceń, czy odsetek Polaków korzystających z edukacji ustawicznej 
jest wysoki, czy – niski.

•   Odpowiedz, czy uważasz, że w przyszłości w Polsce zwiększy się odsetek 
dorosłych, którzy uczą się lub uczestniczą w szkoleniach po zakończeniu 
nauki w ramach systemu edukacji. Uzasadnij swoją opinię.

1
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Ćwiczenia WYPEŁNIJ W ZESZYCIE
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NA FORUM 
KLASY

PRACA
Z WYKRESEM

Źródło: Lifelong learning, Eurostat, ec.europa.eu/eurostat.

Odsetek osób w wieku od 25 do 64 lat, które uczą się lub uczestniczą  
w szkoleniach (dane z 2016 r.)
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  Budżet domowy
Najmniejszą jednostką życia ekono
micznego w państwie jest gospodar
stwo domowe – może się ono składać 
z kilku osób (np. rodzina) lub z jednej 
osoby utrzymującej się samodzielnie. 
Ludzie należący do tego samego go
spodarstwa żyją niekiedy oddzielnie,  
np. wtedy, gdy student uczy się z dala 
od miejscowości, z której pochodzi, ale 
wciąż pozostaje na utrzymaniu rodzi
ców. Z kolei osoby mieszkające razem 
nie zawsze tworzą jedno gospodarstwo. 
Przykładowo, znajomi mogą wspólnie 
wynajmować mieszkanie, ale oddziel
nie zarządzać pieniędzmi. Członkowie 
każdego gospodarstwa domowego po
winni racjonalnie planować dochody 
i wydatki, czyli tworzyć budżet w taki 
sposób, aby nie popaść w długi. Mogą 
one powstać m.in. z powodu narastania 
odsetek od niespłacanych w terminie 
zobowiązań (np. rachunków za prąd).

Sprawne funkcjonowanie w ramach 
gospodarki wymaga stosowania się do 
zasad ekonomii, która jest dziedziną 
wiedzy dotyczącą efektywnego wy
korzystywania posiadanych zasobów 
materialnych (np. pieniędzy, rzeczy) 
i niematerialnych (np. czasu, wiedzy, 
zdolności, kontaktów). Należy pamię
tać, że bezpiecznie pożyczać pieniądze 
np. od banku – na bieżące wydatki lub 
inwestycje – może tylko osoba, której 
dochody albo oszczędności pozwolą 
na spłacenie zaciągniętego długu. Gdy 
wysokość dochodów nie gwarantuje 

Ekonomia na co dzień6.

uzyskania nadwyżki budżetowej (czyli 
oszczędności), lepszym rozwiązaniem 
od pożyczki jest zmniejszenie wydat
ków (jeśli to możliwe) lub zdobycie no
wego źródła dochodu (np. znalezienie 
dodatkowego zajęcia zarobkowego). 
Najkorzystniejsza jest sytuacja, w któ
rej każdego miesiąca udaje się odłożyć 
określoną sumę i powiększyć w ten 
sposób oszczędności. Środki te można 
w przyszłości wykorzystać – np. za
inwestować w edukację albo zapełnić 
„dziurę” w budżecie (tzw. „pieniądze 
na czarną godzinę”). Osoba, która chce 
oszczędzać, powinna zachowywać dys
cyplinę budżetową – określać limit wy
datków w każdym miesiącu i starać się 
nadmiernie nie przekraczać ustalonej 
kwoty.

Odzież
i obuwie

5,4%

Żywność
26,5%

6,7%
Rekreacja
i kultura

1,0%
Edukacja

4,2%
Restauracje
i hotele

5,9%
Pozostałe

towary i usługi

Użytkowanie
mieszkania i energia

25,1%

Pozostałe wydatki,
np. kieszonkowe

6,1%

Transport
8,8%

Zdrowie
5,3%

Łączność
5,0%

Struktura przeciętnych miesięcznych  
wydatków na jedną osobę  

w gospodarstwie domowym

Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r.  
w świetle wyników badania budżetów..., GUS, stat.gov.pl.

art. 20
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DOCHODY (WPŁYWY, PRZYCHODY)

Wynagrodzenie (zarobki), np.:
•   za pracę z tytułu umowy o pracę  

(na czas określony lub nieokreślony), 
•  za wykonanie zlecenia z tytułu umowy 

zlecenia,
•  za wykonanie dzieła z tytułu umowy 

o dzieło,
•  za zajmowanie określonego stanowiska.

Zyski, np. z działalności gospodarczej 
(rolniczej i pozarolniczej).

Korzyści uzyskane z majątku, np.: 
•  z wynajmu nieruchomości lub 

udostępniania rzeczy,
•  z udzielania pozwoleń na wykorzystanie 

dzieł objętych prawami autorskimi.

Świadczenia, np.:
•  społeczne (np. z tytułu ubezpieczenia społe-

cznego: renta i emerytura, zasiłek dla 
bezrobotnych, zasiłek socjalny, świadczenia 
rodzinne i wychowawcze),

•  pracownicze (np. dofinansowanie do 
urlopu, zapomogi, bony towarowe),

•  ubezpieczeniowe (np. odszkodowania po 
wypadku lub zalaniu mieszkania).

Sprzedaż, np.:
•  drobna sprzedaż na portalach aukcyjnych,
•  sprzedaż rzeczy za drogich w utrzymaniu 

(np. samochodu).

Darowizny (rzeczowe i pieniężne), czyli 
środki otrzymane od kogoś nieodpłatnie 
i bezzwrotnie, np. w prezencie.

WYDATKI (ROZCHODY)

Opłaty, np.:
•  rachunki za mieszkanie (czynsz, woda, gaz, 

prąd, ogrzewanie),
• rachunki za internet i telefon.

Raty kredytowe, np. spłata kredytu 
mieszkaniowego lub gotówkowego  
(np. na zakup sprzętu domowego).

Zakupy, np.:
•  żywności i napojów, ubrań i obuwia, 

książek, zeszytów, elementów wyposażenia 
mieszkania (m.in. mebli),

•  lekarstw, środków higienicznych, środków 
czystości.

Koszty usług, np. zapłata za:
•  wizytę u lekarza lub dentysty,
•  poradę specjalisty (np. prawnika),
•  naprawy, np. auta lub instalacji elektrycznej,
•  wycieczkę szkolną, bilety do kina i na basen.

Koszty komunikacji, np.:
•  bilety na przejazdy komunikacją publiczną,
• koszt paliwa samochodowego.

Niektóre podatki (obowiązkowe 
świadczenia na rzecz państwa), np. podatek 
od nieruchomości, od zakupu auta, od 
darowizny.

Składki, np.:
•  składka na ubezpieczenie (medyczne, 

emerytalne, od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, mieszkaniowe),

• składka na szkolny komitet rodzicielski.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów  
w określonym czasie (najczęściej w danym miesiącu).

BUDŻET DOMOWY
art. 21,  
art. 64,  
art. 67,  
art. 84
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  Konsument
Dana osoba występuje w  roli konsu
menta, gdy kupuje określony produkt 
lub korzysta z  jakiejś usługi. W chwili 
nabycia towaru pomiędzy sprzedawcą 
a  kupującym zaczyna obowiązywać 
umowa prawna. Może ona mieć formę 
ustną bądź pisemną. Wraz z  zakupem 
niektórych artykułów klient otrzymuje 
gwarancję, która przez określony czas 
uprawnia do bezpłatnej naprawy lub 
wymiany uszkodzonego produktu, 
czyli towaru niezgodnego z umową. Po 
stwierdzeniu usterki wystarczy zgłosić 
reklamację, a  więc wskazać (najlepiej 
w  formie pisemnej) wszystkie wady 
danego wyrobu. Czasami okazuje się,  
że nabyty przedmiot nie jest uszkodzony, 
ale różni się jakością albo działaniem 
od opisu przedstawionego przez sprze
dawcę. To również oznacza niezgodność 
z  umową. W  takich sytuacjach klient 
może zażądać zwrotu pieniędzy lub 
wymiany artykułu na produkt pełno
wartościowy. Najprostszym sposobem, 
aby skorzystać z praw przysługujących 

OKIEM NASTOLATKA
Niemal każdego dnia kupujesz różne rzeczy i korzystasz z rozmaitych usług. Pamiętaj  
o prostych zasadach, które mogą ustrzec Cię przed niepotrzebną stratą pieniędzy.
•  Sprawdzaj, czy wyeksponowane towary (np. objęte promocją) są najlepszą ofertą dos

tępną w danym sklepie.
•  Rób zakupy zgodnie ze sporządzoną wcześniej listą potrzebnych artykułów.
•  Czytaj etykiety zawierające informacje o produktach – dzięki temu wybierzesz rzeczy, 

które będą dla Ciebie najodpowiedniejsze. 
•   Porównuj ceny tych samych towarów w różnych sklepach.
•  Zwracaj uwagę na stosunek ceny do jakości i liczby produktów z danej kategorii.
•  Nie kieruj się hasłami reklamowymi i wyglądem opakowań – zawsze oceniaj rzeczy

wistą wartość artykułu.
•  Dokładnie zapoznawaj się z zasadami promocji w danym sklepie.
•  Uważnie czytaj informacje o składzie produktu podane na opakowaniu.

konsumentowi, jest przedstawienie do
wodu zakupu, np. paragonu. Gdy dana 
osoba decyduje się zwrócić do sklepu 
towar zgodny z umową, sprzedawca nie 
ma prawnego obowiązku go przyjąć – 
zwrot pieniędzy lub wymiana produktu 
na inny zależą w tym wypadku tylko od 
jego dobrej woli.

  Ochrona konsumenta
Jeśli sprzedawcy albo producenci towa
rów nie przestrzegają wymienionych 
reguł, konsument może skorzystać  
z pomocy Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. Natomiast 
interesy dużych grup konsumenckich 
reprezentuje Urząd Ochrony Kon
kurencji i  Konsumentów (w  skrócie: 
UOKiK). Broni on ich praw m.in. w są
dzie, np. w  sporach z  firmami teleko
munikacyjnymi lub bankami niesłusz
nie naliczającymi dodatkowe opłaty.

art. 76



PYTANIA DO INFOGRAFIKI
1.    Odpowiedz, jakie informacje powinny znaleźć się  

w protokole reklamacyjnym.
2.    Skorzystaj z zamieszczonego wzoru i przygotuj na osobnej  

kartce protokół reklamacyjny dotyczący dowolnego towaru.

Jak zgłosić reklamację?
Reklamację można napisać w domu, z wykorzystaniem 
wzorów zamieszczonych np. w internecie. Istnieje także 
możliwość wypełnienia formularza reklamacyjnego 
w sklepie. 

Reklamację najlepiej jest zgłosić 
osobiście w sklepie. Wówczas 
sprzedający będzie mógł podać 
nam wszystkie informacje 
związane z jej rozpatrzeniem.

Każdy protokół 
reklamacyjny 
opatrzony jest 
indywidualnym  
numerem 
nadanym przez 
sprzedawcę.

Podaj swoje imię 
i nazwisko oraz dokładny 
adres i telefon kontaktowy.

Opisz towar, 
którego doty-
czy reklamacja,  
i podaj jego 
cenę oraz datę 
zakupu.

Określ wadę 
towaru.

Nie zapomnij  
o swoim 
podpisie.

Dopilnuj, żeby 
sprzedawca 
złożył swój 
podpis.

Sformułuj swoje 
żądanie wobec 
producenta 
i w porozumie-
niu ze sprze-
dawcą określ 
dokładny termin 
realizacji rekla-
macji.

Do uwzględnienia reklamacji 
niezbędna jest pieczątka 
firmowa sprzedawcy.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.konsument.gov.pl
www.uokik.gov.pl

pola wypełniane 
przez osobę 
reklamującą

pola wypełniane 
przez sprzedawcę

35
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Przyporządkuj podane wyrażenia do odpowiednich wyników bilansu  
budżetu. 
•   nadwyżka budżetowa  •   dochody – wydatki = 0
•   dziura budżetowa  •   dochody – wydatki < 0
    •   dochody – wydatki > 0 

Przeczytaj opis sytuacji, przyjrzyj się rysunkowi i wykonaj polecenia.

Rodzinę Sosnowskich tworzą małżonko
wie: pan Edward i pani Grażyna, oraz ich 
dzieci: syn Marcin – student – oraz córka 
Ania – uczennica szkoły podstawowej.  
Na miesięczne dochody Sosnowskich 
skła dają się zarobki pana Edwarda, 
wynoszące 2000 zł, i pani Grażyny – rów
nież 2000 zł, a także stypendium naukowe 
Marcina w wysokości 300 zł. Rodzina 
mieszka w bloku – czynsz i pozostałe 
opłaty wynoszą 685 zł. Korzystanie 
z internetu kosztuje 80 zł, a z telefonów 
komórkowych – 230 zł. Raz w tygodniu 
małżonkowie wybierają się do supermarketu – wydają wówczas 250 zł.  
Na ubrania i buty dla siebie i swoich dzieci przeznaczą w najbliższym 
miesiącu 400 zł. Dojazdy Marcina na uczelnię kosztują 80 zł, a za bilet 
miesięczny Ani trzeba zapłacić 50 zł. Dziewczynka uczęszcza także  
na kurs języka angielskiego – miesięczna opłata za dodatkowe zajęcia 
wynosi 99 zł. Marcin często kupuje potrzebne podręczniki – w tym 
miesiącu przeznaczy na książki 60 zł. Wizyta Ani u ortodonty kosztuje 
50 zł – tyle samo zapłaci pani Grażyna za wizytę u fryzjera. Na rozrywki 
rodzina Sosnowskich wydaje 100 zł. Małżonkowie odkładają też co 
miesiąc 200 zł. Muszą też pamiętać o utrzymaniu psa, na które przezna
czają miesięcznie 100 zł. Ania bardzo chciałaby wziąć udział w zagra
nicznym obozie językowym, ale wyjazd kosztowałby 3000 zł. Rodzice 
dziewczynki obawiają się, że w ciągu następnych trzech miesięcy  
nie zdołają zgromadzić potrzebnych środków, dlatego sprzeciwiają się 
pomysłowi córki.

•   Narysuj w zeszycie tabele według zamieszczonego wzoru i uzupełnij je 
informacjami dotyczącymi budżetu domowego rodziny Sosnowskich. 
Zsumuj dochody i wydatki, a następnie oblicz różnicę między nimi. Wy
niki zapisz w osobnych rubrykach. Określ, czy w budżecie rodziny można 
wygospodarować nadwyżkę, która pozwoliłaby zgromadzić oszczędności.

1

2

Ćwiczenia WYPEŁNIJ W ZESZYCIE
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Rozwiąż krzyżówkę w zeszycie. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
1.  Inaczej wynagrodzenie, np.  

za pracę, wykonanie zlecenia.
2.  Świadczenie społeczne wypła

cane osobom, które zakończyły 
pracę zawodową.

3.  Część budżetu przeznaczona na 
zaspokajanie potrzeb członków 
danego gospodarstwa domowego.

4.  Liczba zasobów dostępnych na rynku w danym miejscu i czasie. Może być 
analizowana w kontekście rynku towarów i usług albo rynku pracy.

5.  Przekazane do sklepu zgłoszenie dotyczące wad zakupionego towaru.
6.  Obowiązkowe świadczenia ponoszone przez obywateli na rzecz państwa.

Wyraź swoją opinię na temat problemu, którego dotyczy 
dyskusja na forum internetowym.

•   Na podstawie wykonanych 
obliczeń oceń, czy rodzice 
Ani słusznie przewidują, że 
nie uda im się zdobyć pienię
dzy na wyjazd zagraniczny 
dziewczynki. Załóż, że w ko
lejnych trzech miesiącach 
dochody i wydatki Sosnow
skich będą takie same.

3

4

pan Edward
pani Grażyna
Marcin

Razem  

DOCHODY KWOTA W ZŁ

użytkowanie mieszkania

internet, telefony komórkowe

żywność i środki czystości

komunikacja 

odzież, buty

nauka

sport

wizyty u lekarza

wizyty u fryzjera

rozrywka

oszczędności

Razem  

WYDATKI KWOTA W ZŁ

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Ania 2 min
Myślę, że nie masz racji. Jeśli ktoś bierze pożyczkę, to powinien liczyć się z tym, 
że kiedyś będzie musiał oddać pieniądze. Uda mu się to tylko wtedy, gdy będzie 
odkładał część dochodów na spłatę długu, czyli gdy będzie oszczędzał. Nie należy 
przerywać oszczędzania nawet po spłacie długu – gromadzone środki mogą się przydać 
w przyszłości. A bogaci ludzie często są bogaci właśnie dlatego, że potrafią oszczędzać...

Wojtek 2 godz.
Mówi się, że każdy powinien oszczędzać, ale tak naprawdę niektórych osób to nie 
dotyczy. Są na tyle bogate, że nie muszą drobiazgowo liczyć wszystkich wydatków. 
Inni ludzie natomiast nie mogą oszczędzać – walczą każdego dnia, aby zapewnić 
sobie i najbliższym utrzymanie. Jest dobrze, jeśli wystarcza im „od pierwszego do 
pierwszego”. Często jednak muszą ratować się pożyczką...

WylogujGłówna Powiadomienia

WĄTEK NA FORUM
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•     Społeczeństwo to zorganizowana 
zbiorowość zamieszkująca określo
ne terytorium, np. kraju, którą łą
czą więzi wynikające ze wspólnego 
udziału w wielu dziedzinach życia.

•    Socjalizacja polega na przyswajaniu 
przez człowieka wartości, postaw i za
chowań charakterystycznych dla jego 
otoczenia. Proces ten trwa całe życie.

•    Rola społeczna oznacza pełnienie 
przez człowieka określonej funkcji 
w społeczeństwie. Z rolami społeczny
mi związane są oczekiwania ze strony 
otoczenia (wymogi, prawa, zakazy, 
nakazy). Ludzie pełnią jednocześnie 
kilka ról społecznych. W  wypadku 
gdy dana osoba nie jest w  stanie ich 
godzić, mówi się o konflikcie ról.

•    Normy społeczne to zasady i  wzorce 
zachowań obowiązujące w  danym 
społeczeństwie. Dzielimy je na for-
malne (normy prawne) oraz niefor-
malne (normy religijne, obyczajowe 
i moralne).

•    Grupą społeczną nazywamy zbioro
wość co najmniej trzech osób połą
czonych więziami, które wynikają np.  
ze wspólnego działania w jednym celu.

•    Konflikt jest zaburzeniem relacji mię
dzyludzkich, do którego dochodzi 
w wyniku różnicy zdań na określony 
temat. 

•   Strategie podczas konfliktu to: rywa
lizacja, kompromis, współpraca, ule
ganie. Najmniej skuteczne postawy 
to: unikanie problemu lub podjęcie 

walki zamiast dążenia do rozwiąza
nia.

•    Sposoby rozwiązywania konfliktów 
to: rozmowa, negocjacje, mediacja 
i arbitraż.

•    Komunikacja międzyludzka polega na 
przekazywaniu informacji, które wy
syła nadawca do odbiorcy. Odbywa się 
w sposób werbalny (za pomocą słów) 
oraz niewerbalny (za pomocą mowy 
ciała).

•    Autoprezentacja służy do kształ
towania pozytywnego wizerunku 
w  otoczeniu. Polega na budowaniu 
relacji z innymi osobami opartych na 
wzajemnej sympatii.

•    Asertywność to postawa polegająca na 
stanowczym komunikowaniu swoich 
myśli i  uczuć bez własnego poczucia 
winy i pouczania innych osób.

•    Rodzina to podstawowa grupa spo
łeczna. Wartości rodzinne stano
wią ważny element życia jednostek 
i funkcjonowania społeczeństwa.

•    System edukacji w  Polsce po szkole 
podstawowej umożliwia naukę w  li
ceum, technikum, szkole branżowej 
(I i II stopnia) albo szkole specjalnej 
przysposabiającej do pracy.

•    Budżet to plan dochodów i wydatków  
przewidywanych w określonym czasie.

•    Ekonomia to dziedzina wiedzy doty
cząca efektywnego wykorzystywania 
posiadanych zasobów materialnych 
i niematerialnych.

Podsumowanie



39

ŻYCIE SPOŁECZNE I

Wymień trzy potrzeby społeczne 
człowieka.

Wskaż właściwe dokończenia zdań.

•    Cechą grupy społecznej jest
A. przypadkowość kontaktów.
B. liczebność powyżej 10 osób.
C. poczucie przynależności.
D. brak podziału ról i zadań.

•     Strategia, w której obie strony 
coś zyskują i coś tracą, to

A. rywalizacja.
B. współpraca.
C. kompromis.
D. uleganie.

Przyporządkuj do każdego z ter
minów odpowiednie wyjaśnienie.

Terminy:
A. socjalizacja, B. konflikt ról

Wyjaśnienia:
1. Postawa człowieka oraz zasa
dy postępowania w określonych 
sytua cjach i związane z nimi ocze
kiwania ze strony otoczenia.
2. Przyswajanie postaw, zachowań 
i wartości charakterystycznych dla 
środowiska, w którym się żyje.
3. Brak możliwości godzenia obo
wiązków wynikających z pełnienia 
w społeczeństwie określonych ról.

Wyjaśnij różnicę między idolem  
a autorytetem.

Zaprezentuj dwie wskazówki, jak 
dobrze przygotować się do publicz
nego wystąpienia.

1

2

3

4
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Test WYPEŁNIJ W ZESZYCIE

Opisz trzy warunki prowadzenia 
skutecznych negocjacji.

Wskaż zachowania, które zali czają 
się do postawy asertywnej.
A. ocenianie innych osób
B. „wybuchowa” mowa ciała
C. szczere wyrażanie swoich myśli
D. wygłaszanie  monologów
E.  utrzymywanie kontaktu wzro

kowego

Przedstaw dwa najważniejsze – 
Twoim zdaniem – problemy współ
czesnych rodzin. Uzasadnij swój 
wybór.

Wymień trzy obowiązki, które  
prawo nakłada na dzieci.

Wyjaśnij, kto tworzy samorząd 
uczniowski i jak wyłaniane są jego 
organy.

Odpowiedz, czy zgadzasz się z tezą,  
że obecnie formalne wykształcenie 
jest niewystarczające, aby odnieść 
sukces na rynku pracy. Uzasadnij 
swoje stanowisko.

Wskaż wśród wymienionych okreś
leń te, które dotyczą wydatków 
w budżecie domowym.

rata kredytowa, emerytura, rachu-
nek za wodę, zasiłek socjalny, poda-
tek, wynagrodzenie, bilety do kina, 
składka ubezpieczeniowa, renta, 
świadczenie wychowawcze

6
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ŻYCIE SPOŁECZNEI

Fakty i opinie
Konflikt czy dialog?

?    Jaki styl działania jest najlepszy dla jednostki i społeczeństwa?

Początkowo konflikt oceniano negatywnie. Dla określenia konfliktu zamiennie 
posługiwano się takimi wyrażeniami, jak: przemoc, destrukcja, irracjonalność. 
Należało zatem go unikać. Uważano, że powodem konfliktu są błędy kierownictwa 
w kierowaniu firmą, a także brak otwartości i wzajemnego zaufania między ludźmi 
oraz niedostateczna komunikacja. [...] Z czasem zaczęto nieco inaczej interpretować 
konflikt i jego następstwa. [...] Uważano, że konflikt jest nieunikniony i dlatego 
zalecano jego akceptację. [...] Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku zaczęto 
kształtować nowe postawy wobec konfliktu. Dostrzeżono wówczas pozytywne 
wartości tkwiące w konflikcie. Nie tylko godzono się z konfliktem, ale wręcz 
zachęcano do niego. Uznano, że konieczna jest stała obecność konfliktu. Dlatego 
przywódcy grup powinni podtrzymywać niewielki jego poziom – dostateczny,  
aby utrzymać w grupie żywotność i kreatywność. 

Dla nas, ludzi – stworzeń na wskroś społecznych – dialog jest życiodajny.  
Nie doświadczając dialogu, stajemy się zespołem mechanizmów 
skoncentrowanych na adaptacji [przystosowaniu] do środowiska, ograniczonym 
do reprodukowania [powielania] kulturowo-społecznych wzorców. 
Funkcjonujemy jak maszyny, dla których niedostępne są prawdziwie poruszające 
przeżycia – troska, zaangażowanie, miłość. Ponieważ takie funkcjonowanie 
nie leży w naszej naturze, mamy poczucie ciągłego niedosytu, braku, który 
próbujemy wypełnić kupowaniem niezliczonych przedmiotów, znajdowaniem 
„coraz lepszych” partnerów, oglądaniem kolejnych seriali, stosowaniem 
„bardziej skutecznych” diet czy „bardziej efektywnych” działań prospołecznych. 
Zdolność do prowadzenia dialogu z inną osobą, będąca konsekwencją pełnego 
doświadczania siebie samego, jest źródłem wewnętrznego spokoju i poczucia 
spełnienia, które wnosimy w świat kulturowo-społeczny.

FAK T Y I OPINIE

FAK T Y I OPINIE

Źródło: I. Salejko-Szyszczak, Funkcjonalność konfliktów... [w:] Zachowania rynkowe w teorii  
i praktyce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2007, http://www.mikroekonomia.net. 

Źródło: A. Tylikowska, Psychologia dialogu [w:] Jak możliwy jest dialog?, red. A. Kamińska,  
E. Kraus, K. Ślęczka, Sosnowiec 2014, s. 87.
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Prawa człowieka 
historia praw człowieka, Powszech-
na deklaracja praw człowieka, prawa 
dziecka

Katalog praw człowieka 
generacje praw człowieka, prawa czło-
wieka w Konstytucji RP

Ochrona praw człowieka 
przyczyny łamania praw człowieka,  
Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecz-
nik Praw Dziecka, organizacje pozarzą-
dowe

1
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Bezpieczeństwo nieletnich
nieletni, odpowiedzialność prawna  
nieletnich, zagrożenia w internecie

Służby ochrony prawa
uprawnienia policji, inne służby  
mundurowe, prawa ofiary, świadka  
i oskarżonego

Podsumowanie 
Test 
Fakty i opinie

4

5

II

Prawo i prawa 
człowieka
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historia praw człowieka   |   Powszechna deklaracja praw człowieka   |   prawa dziecka

   Czym są prawa człowieka?
Są to uprawnienia przysługujące każdej 
osobie od urodzenia do śmierci. Z ra-
cji ich obowiązywania jednostka może 
domagać się od państwa określonych 
działań.

   Historia praw człowieka
Już w starożytności rozmyślano nad tym, 
jakie prawa powinny przysługiwać wszyst-
kim ludziom. Świadectwa tych rozważań 
można odnaleźć w filozofii greckiej, pra-
wie rzymskim oraz nauce chrześcijańskiej. 
•  Pierwsza całościowa koncepcja praw 

człowieka wraz z uzasadnieniem fi-
lozoficznym powstała w oświeceniu  
(w XVIII w.). Dopiero bowiem w  tej 
epoce upowszechnił się pogląd, że jed-
nostce przysługują określone prawa,  

Prawa człowieka1.

które wynikają nie z  przynależności 
stanowej czy nadania, lecz z faktu by-
cia człowiekiem. Za ich źródło uznano 
godność osoby, określaną także jako 
człowieczeństwo lub natura ludzka. 
Podstawą takiego rozumowania było 
przekonanie o  wyjątkowej wartości 
każdej jednostki. 

•  Idee oświecenia zawarto w dwóch do-
kumentach: Deklaracji niepodległości 
Stanów Zjednoczonych z 1776 r. oraz 
Deklaracji praw człowieka i obywate-
la, uchwalonej w 1789 r. we Francji. 
Zagwarantowano w nich m.in.: 
–  równość wszystkich ludzi wobec 

prawa, 
–  prawo do wolności, własności, bezpie-

czeństwa i oporu przeciw uciskowi, 
– wolność słowa.

Funkcje praw człowieka

Chronią jednostkę przed działaniami państwa 
naruszającymi jej wolność.

Zobowiązują państwo do stworzenia warunków 
umożliwiających realizację praw jednostki. 

Nakładają na państwo obowiązek dbania o to, 
aby prawa i wolności jednostki nie były narusza-
ne przez innych ludzi.

art. 30
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PRAWO I PRAWA CZŁOWIEKA II

   Powszechna deklaracja praw 
człowieka

Do momentu wybuchu II wojny świa-
towej prawa człowieka i gwarancje ich 
przestrzegania były wewnętrzną sprawą 
każdego państwa. Rzadko zawierano 
takie porozumienia międzynarodowe 
jak ogłoszona na kongresie wiedeńskim 
w 1815 r. Deklaracja w sprawie zniesie-
nia handlu niewolnikami. Dopiero tra-
giczne wydarzenia wojenne skłoniły 
polityków do uznania, że ochrona praw 
człowieka nie może być regulowana 
wyłącznie przez ustawodawstwo kra-
jowe. 

10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie 
Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną 
deklarację praw człowieka – pierwszy 
ogólnoświatowy zbiór najważniejszych 
praw i wolności. W 30 artykułach tego 
dokumentu wymieniono m.in.: prawo 
do życia, wolności i  bezpieczeństwa, 
równość wobec prawa, bezstronność 
postępowania sądowego, ochronę życia 

prywatnego, bezpłatne szkolnictwo na 
poziomie podstawowym, prawo do pra-
cy i godziwego wynagrodzenia, wolność 
słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń, pra-
wo do własności. 

Powszechna deklaracja praw czło-
wieka nie miała charakteru wiążącego. 
Oznacza to, że na podstawie jej zapisów 
nie można było wymagać określonych 
działań od państw, które podpisały do-
kument. Wywarł on jednak znaczący 
wpływ na prawodawstwo poszczegól-
nych krajów. Od tej pory zaczęły one 
uwzględniać prawa człowieka w swoich 
konstytucjach. 

Uchwalenie deklaracji rozpoczęło 
także proces budowy międzynarodo-
wego systemu ochrony praw człowieka. 
System ten tworzą specjalne umowy 
międzynarodowe, które zobowiązują 
państwa do ochrony poszczególnych 
praw (np. Konwencja praw dziecka), 
oraz instytucje czuwające nad ich prze-
strzeganiem.

Cechy praw człowieka

Powszechne
Przysługują wszystkim ludziom, niezależnie 
od narodowości, rasy, wieku, płci, pochodze-
nia lub miejsca zamieszkania.

Przyrodzone
Wynikają z bycia istotą ludzką, a nie  
 z nadania państwa czy prawodawcy. 
Obowiązują niezależnie od woli władz  
i przepisów prawa.

Nienaruszalne
Nikt nie może człowieka pozbawić tych 
praw: ani państwo, ani inni ludzie. 

Niezbywalne
Nie można z nich zrezygnować (choć można 
ich nie wykorzystywać). 

art. 30–76
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PRAWO I PRAWA CZŁOWIEKAII

   Konwencja praw dziecka
Dokument ten uchwalono z inicja-
tywy Polski. Został przyjęty przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w  1989 r.  
Do tej pory ratyfikowało go ponad 190 
państw, w tym Polska. 

Konwencja składa się z  preambuły 
oraz 54 artykułów. Często nazywa się 
ją światową konstytucją praw dziecka. 
W  świetle artykułu 1. dzieckiem jest 
każda osoba do momentu osiągnię-
cia pełnoletności, czyli ukończenia 18 
lat. W  dokumencie określono uniwer-
salne normy prawne chroniące dzieci 
przed wyzyskiem, złym traktowaniem 
i  zaniedbywaniem, a  także zagwaran-
towano najmłodszym ochronę podsta-
wowych praw człowieka. Prawa dziecka 
zostały podzielone na trzy kategorie: 
•  prawa osobiste, np. do życia i rozwoju, 

do wychowania w  rodzinie, do wol-
ności od przemocy fizycznej lub psy-
chicznej oraz od wyzysku i wszelkiego 
okrucieństwa; 

•  prawa socjalne, np. do ochrony zdro-
wia, do wypoczynku i czasu wolnego; 

•  prawa kulturalne, np. do nauki, do ko-
rzystania z dóbr kultury.

Państwa, które podpisały Konwencję 
praw dziecka, zobowiązały się podjąć 
działania zmierzające do realizacji za-
wartych w niej postanowień. 

   Łamanie praw dziecka
Dzieci mogą cierpieć z powodu prze-
mocy, wyzysku oraz zaniedbywania, 
które polega na niezaspokajaniu ich 
podstawowych potrzeb i często skutku-
je zaburzeniami rozwoju. Negatywnym 
zjawiskiem jest również pozbawianie 
dzieci dostępu do edukacji. Prowadzi 
ono do innych poważnych naruszeń 
praw człowieka, np. do przymusowej 
pracy osób najmłodszych.

W najtrudniejszej sytuacji są dzieci ży-
jące w krajach ubogich lub pogrążonych 
w  konfliktach. Wiele z  nich cierpi głód 
i nie ma dostępu do opieki lekarskiej. 

   Fundusz Narodów Zjednoczo-
nych na rzecz Dzieci (UNICEF)

Fundusz jest jedną z najważniejszych or-
ganizacji działających na rzecz ochrony 
praw dzieci. Został powołany w 1946 r. 
przez ONZ i  ściśle z  nią współpracu-
je. Obecnie UNICEF działa niemal we 
wszystkich państwach na świecie.

Działacze organizacji dążą do popra-
wienia standardu życia dzieci i młodzie-
ży, zgodnie z postanowieniami Konwen-
cji praw dziecka. Zajmują się m.in.:
•  pomaganiem młodym ludziom z ob-

szarów dotkniętych klęskami huma-
nitarnymi,

•  organizowaniem szczepień,
•  budową szkół oraz promowaniem 

równouprawnienia dziewcząt i kobiet. 
CZY WIESZ, ŻE...
Na mocy Konwencji praw dziecka 
powołano Komitet Praw Dziecka 
ONZ – specjalny organ kontrolujący 
przestrzeganie zawartych w niej 
przepisów. Rozpatruje on m.in. 
sprawozdania państw dotyczące 
realizacji postanowień konwencji.

art. 72
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PRAWO I PRAWA CZŁOWIEKA II

Powszechna deklaracja praw człowieka [fragment]
ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych 
praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, 
sprawiedliwości i pokoju świata, 

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka 
doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem 
ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie 
do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności 
słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy, 

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami 
prawa, aby nie musiał − doprowadzony do ostateczności − uciekać się do buntu 
przeciw tyranii i uciskowi, [...]

PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą  
Powszechną Deklarację Praw Człowieka [...].

WIADOMOŚCI       KR A J

Ćwiczenia WYPEŁNIJ W ZESZYCIE

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia.

Przedstaw najważniejsze postanowienia Powszechnej deklaracji praw człowie-
ka. Określ, jakie było znaczenie tego dokumentu dla upowszechnienia się praw 
człowieka na świecie.

Podaj przykłady sytuacji, w których docho-
dzi do łamania postanowień Konwencji praw 
dziecka.   

Określ, do jakiego problemu związanego 
z prawami człowieka odnosi się rysunek. 
Oceń, czy możliwa jest sytuacja, że jego 
wymowa przestanie być aktualna. 

1

2

3

PRACA Z TEKSTEM 
ŹRÓDŁOWYM

Źródło: www.unic.un.org.pl.

•   Podaj cechy praw człowieka wymienione z przytoczonym tekście.
•   Uzasadnij konieczność ochrony praw człowieka na podstawie argumentów 

zawartych w tekście. 

4
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148-149 (Temida), 151 (Maciej, Wojtek, Ania), 163 (Maciej, Ania), 180, 185 (samolot), 173 (Maciej, Ania), 189 (Ania, Wojtek), 192 (flagi), OKŁADKA (parlament UE); Szczepan Sadurski s. 14, 31, 36, 45, 
53, 87, 97, 107, 139, 157, 163 (rysunki satyryczne), Tatiana Adonis/RadioPiK s. 85 (protest), Thinkstock/Getty Images s. 9 (Piotrek), 15 (Piotrek, Marta), 35 (ręka z formularzem), 49 (Kinga, Piotrek), 
81 (Piotrek), 113 (Piotrek, Kinga), 133 (Piotrek), 137 (pałac), 163 (Piotrek, Marta), 173, 186 (deszcz), 189 (Piotrek).

Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w podręczniku. 
Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
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Polska
Ustrój i podział administracyjny kraju

Oficjalna nazwa:  Rzeczpospolita Polska

Ustrój polityczny:  demokracja

Najważniejszy akt prawny: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
 uchwalona 2 kwietnia 1997 roku

Władza ustawodawcza:  sejm i senat

Władza wykonawcza:   prezydent, Rada Ministrów z premierem na czele

Władza sądownicza:  sądy i trybunały

Jednostki podziału  
administracyjnego: gminy, powiaty, województwa

Liczba województw: 16

www.nowaera.pl wos@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00
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