
Nacobezu. Wiedza o społeczeostwie klasa III 

Lp. Dział  Temat Zagadnienia 

1 System polityczny 
paostwa polskiego 

konstytucja Wiem czym jest konstytucja 
Znam rodzaje konstytucji 
Wyjaśniam jak jest uchwalana 
Wiem co zawiera konstytucja 

2  Sejm i senat Znam kompetencje władzy 
ustawodawczej 
Znam zadania sejmu i senatu 
Omawiam strukturę sejmu 
Znam procedurę legislacyjną 

3  Rząd i prezydent Wiem kto sprawuje władzę 
wykonawczą 
Znam kompetencje prezydenta i 
premiera 
Omawiam przebieg wyborów 

4  Władza sądownicza Znam strukturę sądownictwa w Polsce 
Znam zadania sędziów i prokuratury 
Omawiam kompetencje sądów 

5  Idziemy na wybory Omawiam zasady wyborcze 
Wiem jak wybierany jest prezydent 
Wiem jak wybierani są posłowie 

6  Partie polityczne Wiem jak założyd partię 
Znam współczesne partie polityczne 
Znam programy partii 

7  Mass media i opinia 
publiczna 

Wiem czym są media 
Znam zadania mediów 
Omawiam funkcje mediów 

8  Służba publiczna Omawiam działalnośd administracji w 
Polsce 
Znam zadania urzędników 
Omawiam strukturę administracji w 
Polsce 

9 Samorządna 
Rzeczpospolita 

Władza centralna a 
samorząd terytorialny 

Wiem czym jest samorządnośd 
Znam strukturę samorządu w Polsce 
Znam zadania różnych samorządów 

10  Samorząd gminny Znam strukturę gminy 
Znam  władze gminne 
Znam zdania gminy 

11  Samorząd powiatowy Znam strukturę powiatu 
Znam zadania władz powiatu 
Wiem kto sprawuje władze w powiecie 

12  Samorząd wojewódzki Znam strukturę województwa  
Znam zadania władz województwa 
Wiem kto sprawuje władze w 
województwie 

13  Jak załatwid sprawę w 
urzędzie 

Znam rodzaje urzędów 
Wiem czym jest biurokracja 
Potrafię załatwid różne sprawy 
urzędowe 



14 Polska i świat Polska polityka zagraniczna Wiem kto sprawuje politykę 
zagraniczną 
Znam cele polskiej polityki zagranicznej 

15  Integracja europejska Wiem czym jest integracja 
Wiem jak powstawała Unia Europejska 

16  Polska w organizacjach 
międzynarodowych 

Znam organizacje w których Polska jest 
członkiem 
Znam zadania poznanych organizacji 

17  ONZ  Znam historię ONZ 
Omawiam działalnośd i strukturę ONZ 
Omawiam członkostwo Polski w ONZ  

18  Konflikty międzynarodowe Znam współczesne konflikty 
Omawiam przyczyny konfliktów 
Znam organizacje zajmujące się 
rozwiązywaniem konfliktów 

19  Problemy współczesnego 
świata 

Znam problemy występujące na świecie 
Omawiam podział na bogatą Północ i 
biedne Południe 
Omawiam sposoby rozwiązywania 
problemów światowych 

20 Moja przyszłośd 
zawodowa 

Wybór szkoły i zawodu Wiem jak planowad swoją przyszłośd 
Potrafię wybrad odpowiednią szkołę dla 
siebie 
Przedstawiam swoje predyspozycje 
zawodowe 

21  Rynek pracy Wiem czym jest rynek pracy 
Wiem gdzie szukad pracy, doradztwa 
Wykorzystuję Internet jako źródło 
pracy 

22  Moja pierwsza praca Planuję swoją przyszłośd zawodową 
Redaguję CV 
Redaguję list motywacyjny 
Wiem jak wygląda rozmowa 
kwalifikacyjna 
Znam popularne zawody 

23  Pracownik i jego prawa Znam prawa i obowiązki pracownika 
Znam prawa i obowiązki pracodawcy 
Potrafię korzystad z kodeksu pracy 

24  Jak założyd własną firmę? Wiem jak zakładad własną działalnośd 

25  Etyka życia gospodarczego Wiem czym jest konkurencja 
Wiem czym jest szara strefa, praca na 
czarno 
Znam zawody zaufania publicznego 

 


