
Lekcja 

Temat: Życie społeczne – powtórzenie wiadomości. 

1. Potrzeby człowieka – brak czegoś, co jest niezbędne do życia i prawidłowego rozwoju jednostki 

ludzkiej 

2. Podział potrzeb człowieka: 

a. Biologiczne /naturalne, fizjologiczne/ - np. oddychanie, jedzenie, picie czy sen. Zaspokojenie 

tych potrzeb może odbywad bez udziału innych ludzi. 

b. Społeczne – np. bezpieczeostwa, bliskości, przynależności czy uznania. Zaspokojenie tych 

potrzeb odbywa tylko poprzez relacje z innymi ludźmi.  

3. Socjalizacja – proces trwający przez całe życie, podczas którego człowiek przyswaja sobie różne 

wartości i wzory zachowao. Na socjalizację największy wpływ wywierają rodzice, środowisko 

szkolne, następnie środowisko pracy i różne organizacje społeczne. 

4. Rola społeczna – przyjmowana jest przez człowieka na różnych etapach życia i w różnych 

okolicznościach (np. córka, syn, uczennica, uczeo, koleżanka, kolega, żona, mąż, matka, ojciec, 

pracownik, pracodawca itd.). Jednostka uczy się, jak sprostad wymogom narzuconym przez role, aby 

zapewnid sobie w ten sposób prawidłowe relacje społeczne. 

5. Normy społeczne – reguły, które określają,  jakie zachowania w społeczeostwie są właściwe albo 

nieakceptowane. 

6. Podział norm społecznych: 

a. Formalne – opierają się na przepisach prawnych, a ich nieprzestrzeganie skutkuje sankcjami 

prawnymi (np. grzywna, więzienie) 

b. Nieformalne – istnieją na podstawie powszechnego uznania ich przez społeczeostwo i wynikają 

z zasad moralnych, obyczajów czy religii. Nieprzestrzeganie tych norm prowadzi do zaburzeo w 

relacjach z innymi ludźmi lub do wykluczenia jednostki z jakiejś społeczności.  

7. Przyczyny konfliktów w grupie społecznej ich skutki 

a. Przyczyny 

 Odmienne cele, wartości czy interesy 

 Różnice światopoglądowe, kulturowe 

 Odmiennośd charakterów 

b. Skutki 

 Trwałe lub czasowe rozbicie grupy 

8. Sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie 

 Rozmowa 

 Negocjacja 

 Mediacja 

 Arbitraż 

9. Zachowanie jednostek podczas konfliktu 

 Postawy wywołujące emocje: walka, rywalizacja, kompromis 

 Postawy uspokajające emocje: uleganie, unikanie 

 Współpraca 

10. Sposoby komunikacji międzyludzkiej 

a. Werbalna – za pomocą słów 

b. Niewerbalna (mowa ciała) – za pomocą, gestów, tonu głosu i mimiki 

11. Warunki komunikacji 

a. Nadawca – przekazuje informacje 

b. Odbiorca – odbiera informacje 



c. Komunikacja jednokierunkowa występuje, gdy nadawca nie oczekuje odpowiedzi 

d. Komunikacja dwukierunkowa występuje, gdy nadawca otrzymuje potwierdzenie przekazania informacji 

12. Podstawowe reguły komunikacji: 

 Czytelny przekaz nadawcy (jasne formułowanie myśli, wyraźna mowa) 

 Odbiorca nie przerywa i uważnie słucha 

 Kontakt wzrokowy 

 Przekazy werbalny i niewerbalny muszą byś ze sobą spójne 

13. Asertywnośd 

a. Jednoznaczne i szczere wyrażanie własnego zdania i stanowiska na dany temat lub w określonej sytuacji, 

które są zgodne z naszymi przekonaniami i systemem wartości, nawet gdy nasza postawa nie spotyka się 

z akceptacją drugiej osoby czy grupy (asertywnośd jest przeciwieostwem uległości) 

b. Korzyści wynikające z asertywnej postawy: 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości 

 Budowanie  pozycji w grupie i zdobywanie szacunku 

c. Warunki asertywności: 

 Respektuj prawa innych, z których sam korzystasz 

 Zwięzłośd i precyzja wypowiedzi 

 Nie oceniaj, wyrażaj opinie 

 Przyjazna mowa ciała i jej spójnośd ze słowami 

 Naturalne zachowanie bez udawania 

14. Rozróżnienie rodzin pod względem miejsca wspólnego przebywania 

a. Dwupokoleniowa – rodzice i dzieci 

b. Wielopokoleniowa – rodzice, dzieci, dziadkowie, dalsi krewni (dziś już rzadko spotykana) 

c. Rodzina poszerzona – bez względu na miejsce wspólnego zamieszkania deklarujemy przynależnośd do 

rodziny obejmującej oprócz rodziców i dzieci także pozostałych krewnych i powinowatych 

15. Skład współczesnych rodzin 

a. Tradycyjna – więzi biologiczne między rodzicami i dziedmi  

b. Rodziny zastępcze i patchworkowe – między opiekunem lub opiekunami a dziedmi nie zachodzi więź 

biologiczna 

c. Skład rodziny nie decyduje o tym, czy rodzina dobrze spełnia swoje funkcje 

16. Najważniejsze funkcje rodziny: 

a. Prokreacyjna – zapewnia ciągłośd społeczeostw, a w szerszym ujęciu całej cywilizacji ludzkiej  

b. Socjalizacyjna – przygotowanie do życia w społeczeostwie. Przekaz wartości, norm i zasad życia 

społecznego. 

c. Opiekuocza – wzajemna pomoc i wsparcie członków rodziny w trudnych sytuacjach  

d. Ekonomiczna – zapewnienie członkom rodziny podstawowych potrzeb i dóbr materialnych 

17. Struktura szkolnictwa w Polsce 

a. Szkoła podstawowa – 8 lat 

b. Szkoły ponadpodstawowe : 

 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 3 lata  

 Liceum ogólnokształcące – 4 lata  

 Technikum – 5 lat  

 Szkoła branżowa I stopnia – 3 lata, szkoła branżowa II stopnia – 2 lata 

c. Szkoły policealne 

d. Studia  

e. Ukooczenie poszczególnych poziomów kształcenia kooczy się otrzymaniem stosownych dokumentów 

paostwowych (świadectwa, dyplomy) i umożliwia podjęcie pracy zawodowej 

f. Obecnie obserwujemy zjawisko kształcenia ustawicznego (zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz 

umiejętności w trakcie kariery zawodowej) 



18. Społecznośd szkolna 

a. Samorząd Uczniowski – wszyscy uczniowie danej szkoły 

b. Rada (Prezydium) Samorządu Uczniowskiego – przedstawiciele społeczności uczniowskiej wyłonieni 

podczas demokratycznych wyborów 

c. Zakres działania Prezydium SU 

 Współpraca w określonych obszarach życia szkoły z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami 

d. Samorząd klasowy 

 Reprezentowanie klasy na forum szkoły 

 Pomoc w organizacji życia kulturalnego klasy (imprezy, wycieczki, uroczystości) 

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniowskich 

19. Gospodarstwo domowe – najmniejsza jednostka życia ekonomicznego, złoża z kilku osób (np. rodzina), lub 

jednej osoby utrzymującej się niezależnie. O przynależności do jednego gospodarstwa domowego nie 

decyduje przebywanie w tym samym miejscu zamieszkania, lecz uczestnictwo w przychodach i rozchodach 

określonej grupy osób 

20. Budżet gospodarstwa domowego – planowanie przez członków wspólnego gospodarstwa domowego 

przychodów i rozchodów w określonym czasie tak, aby wydatki nie przekraczały dochodów. 

a. Nadwyżka budżetowa – bilans przychodów i rozchodów jest dodatni (wydajemy mniej niż zarabiamy). 

Nadwyżkę budżetową można przeznacz na różnego rodzaju inwestycje, lub oszczędności  

b. Deficyt budżetowy („dziura”) – rozchody są większe niż przychody i pojawiają się długi 

c. Dyscyplina budżetowa – określenie nieprzekraczalnego limitu wydatków w określonym czasie, np. w 

jednym miesiącu. 

21. Przychody i rozchody w ramach budżetu domowego w określonym czasie 

a. Przychody: 

 Wynagrodzenie, np. z tytułu umów o pracę, dzieło czy zlecenie 

 Zyski, np. z działalności gospodarczej 

 Korzyści np. z wynajmu nieruchomości, pozwoleo na wykorzystanie dzieł objętych prawami 

autorskimi 

 Świadczenia, np. społeczne, pracownicze, ubezpieczeniowe 

 Sprzedaż różnego rodzaju dóbr materialnych lub usług 

 Darowizny rzeczowe lub pieniężne 

b. Rozchody 

 Opłaty, np. rachunki związane z utrzymaniem nieruchomości (mieszkanie, samochód) 

 Spłata kredytów 

 Zakupy, np. żywnośd, odzież, wyposażenie domu, lekarstwa itp. 

 Koszty usług, np. medycznych, edukacyjnych, eksploatacyjnych (naprawy sprzętu) 

 Koszty komunikacji publicznej i prywatnej 

 Niektóre podatki, np. od zakupu nieruchomości, auta czy darowizny 

 Składki, np. ubezpieczeniowe i inne 

22. Podstawowe regulacje prawne między nabywcą (konsumentem), a przedsiębiorcą (producentem, 

usługodawcą) 

a. Konsument – osoba, która na własny użytek nabywa dany produkt, lub korzysta z określonej usługi 

b. Przedsiębiorca – podmiot gospodarczy (osoba lub firma), oferująca zakup produktu lub usługi. 

c. Umowa prawna między kupującym, a sprzedającym 

 Wchodzi w życie w momencie dokonania transakcji 

 Reklamacja – kupujący, na podstawie paragonu (dowodu zakupu) ma prawo zażądad wymiany 

produktu, jego naprawy, wymiany, albo zwrotu pieniędzy, jeżeli produkt jest wadliwy, lub nie 

odpowiada opisowi producenta 

 Gwarancja producenta – czasowe prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego 

produktu  


