
 Drodzy uczniowie z klas 8b i 8c
tym razem przed Wami

ostanie lekcje z WOS
WIELKA POWTÓRKA Z WOS

                                                                                                             
Temat: WIELKA POWTÓRKA Z WOS

Podaję link, na który wchodzicie: 
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=198 
TEMAT PRZEWIDZIANY NA OSTATNIE LEKCJE W CZERWCU:):)
CZYLI ZRÓB ILE CHCESZ
                                                                                                                             

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji:
 poznasz zasady ŻYCIA SPOŁECZNEGO
 dowiesz się o dokumentach, w których mowa o ochronie praw człowieka i poznasz trzy 

generacje praw człowieka      
 przypomnisz sobie pojęcie państwo i naród
 poznasz mniejszości narodowe
 przypomnisz sobie zasady ustroju III RP    
 poznasz i utrwalisz sobie temat sądy i trybunały

                                                                                                               
                                                                                       

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ będziesz wiedział,jaką pozycję Polska zajmuje na świecie
➔ przypomnisz sobie podział stosunków międzynarodowych i układ sił
➔  poznasz instytucje rządowe chroniące prawa człowieka – Rzecznik Praw 

Obywatelskich (RPO), Rzecznik Praw Dziecka (RPD)
➔ PRZYPOMNISZ SOBIE O AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W GMINIE, 

POWIECIE, WOJEWÓDZTWIE                                                                                          

POLECANE FILMIKI: AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA: 
https://www.dlanauczyciela.pl/27802,aktywnosc-obywatelska-film-edukacyjny-mp4 

FINANSE GMINY: https://www.dlanauczyciela.pl/27802,finanse-gminy-film-edukacyjny-mp4 

NARÓD: https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/
wiedza-o-spoleczenstwie/dzis-i-jutro 

SOCJALIZACJA: https://www.dlanauczyciela.pl/27796,socjalizacja-film-edukacyjny-mp4 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=198
https://www.dlanauczyciela.pl/27796,socjalizacja-film-edukacyjny-mp4
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/wiedza-o-spoleczenstwie/dzis-i-jutro
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/wiedza-o-spoleczenstwie/dzis-i-jutro
https://www.dlanauczyciela.pl/27802,finanse-gminy-film-edukacyjny-mp4
https://www.dlanauczyciela.pl/27802,aktywnosc-obywatelska-film-edukacyjny-mp4


WYBORY DO SEJMU I SENATU: https://www.dlanauczyciela.pl/27808,wybory-do-sejmu-i-
senatu-film-edukacyjny-mp4

POWTÓRKOWA KARTA PRACY – RÓB CO CHCESZ
1.  Człowiek jest istotą społeczną. Podaj 3 argumenty potwierdzające tą tezę (3 pkt):
(1) ___________________________________________
(2) ___________________________________________
(3) ___________________________________________
2. Wyjaśnij pojęcia (4 pkt)
a) socjalizacja pierwotna………………………………………………………………………….
b) socjalizacja wtórna ……………………………………………………………………………
3. Przyporządkuj do typu więzi jej określenie (3 pkt)
1. Więzi naturalne…………………..
2. Więzi zrzeszeniowe……………...
3. Więzi stanowione………………...
a) Więzi narzucone z zewnątrz lub stanowione siłą.
b) Więzi te nawiązują się, gdy człowiek wstępuje do jakiejś organizacji.
c) Więzi, które powstają gdy dwie osoby zawiązują związek małżeński.
d) Więzi, których źródłem jest wspólne pochodzenie lub pokrewieństwo.
4. Wymień 7 funkcji rodziny:……………………….,……………………..,……………………,
………………………..,…………………………..,…………………….,……………………..7p
5.  Społeczeństwo jest (1 pkt)
a) jednorodną zbiorowością społeczną
b) najbardziej złożoną zbiorowością społeczną
c) elementarną częścią zbiorowości społecznej
6. Wpisz P lub F (3 pkt)
1. Arbitraż polega na prowadzeniu rozmów między stronami konfliktu z udziałem osoby trzeciej, która 
zachowuje neutralność i pomaga znaleźć rozwiązanie problemu.
2. Mediacja polega na rozstrzygnięciu konfliktu przez osobę trzecią. Obie strony konfliktu muszą 
podporządkować się podjętej przez tę osobę decyzji………………….
3. Negocjacje to rozmowy podjęte przez dwie strony konfliktu, po to by znaleźć rozwiązanie 
satysfakcjonujące obie strony…………………….
7. Do podanych poniżej przykładów dopisz, jaki to rodzaj normy społecznej. (7. pkt)
A. Nie zdradzamy swoich przyjaciół. Norma ......................................................
B. Mówimy prawdę. Norma ................................................................................
C. Okazujemy szacunek starszym. Norma ..........................................................
D. Parkujemy w miejscach dozwolonych. Norma ...............................................
E. Nie kradniemy. Norma ………………………………………………………
F. Nie spożywamy mięsa w piątek. Norma …………………………………….
G. Podajemy rękę na powitanie. Norma ………………………………………..
 8. Katalog praw człowieka
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.
Wypowiedź Eleonory Roosevelt z okresu opracowywania Powszechnej deklaracji praw 
człowieka
Gdzie tak naprawdę zaczynają się powszechne prawa człowieka? Niedaleko domu – tak blisko, że 
nie widać tego na żadnej mapie świata. Jest to świat pojedynczego człowieka; okolica, w której 
mieszka; szkoła czy uniwersytet, na który uczęszcza; fabryka, gospodarstwo czy biuro, w którym 
pracuje. W takich miejscach każdy mężczyzna, każda kobieta i dziecko potrzebują równych praw, 
równych szans i godnego życia bez dyskryminacji. Jeżeli prawa człowieka nie będą tam 

https://www.dlanauczyciela.pl/27808,wybory-do-sejmu-i-senatu-film-edukacyjny-mp4
https://www.dlanauczyciela.pl/27808,wybory-do-sejmu-i-senatu-film-edukacyjny-mp4


respektowane, nie będą też miały znaczenia nigdzie indziej. Bez troski obywateli o ochronę praw 
człowieka w najbliższym otoczeniu daremnie będziemy oczekiwać postępu w skali globalnej.
Źródło: http://www.unic.un.org.pl.
A. Określ, gdzie – zdaniem Eleonory Roosevelt – należy rozpocząć działania zmierzające do 
upowszechnienia praw człowieka i zapewnienia ich przestrzegania.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B. Oceń, czy przytoczony postulat jest realizowany na co dzień w Twoim najbliższym otoczeniu.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Samorząd gminny

Ćwiczenie
1. Podaj dwa przykłady państw, w których funkcjonuje kilka języków urzędowych. Wymień także 
dwa kraje, w których obowiązuje tylko jeden język oficjalny. Obok każdej nazwy napisz, jakiego 
języka (lub jakich języków) używa się w danym państwie.
________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________
2. Przeczytaj fragment protokołu flagowego obowiązującego w Polsce i wykonaj polecenie.

Program wyborczy Jana Nowaka, kandydata na prezydenta miasta
1. Generalnie obowiązuje zasada, że flaga gospodarza zajmuje miejsce honorowe. Tak więc flaga 
Rzeczypospolitej Polskiej ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami, a w przypadku flag
jednostek samorządowych flagi polskich samorządów mają pierwszeństwo przed flagami 
zagranicznych jednostek terytorialnych tego samego rzędu.
2. Flagi umieszczane są w zgodzie z następującą hierarchią:
1) Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Flaga innego państwa.
3) Flaga województwa.
4) Flaga powiatu.
5) Flaga gminy.
6) Flaga Unii Europejskiej.
7) Flaga organizacji ogólnopolskiej.
8) Flaga organizacji międzynarodowej.
9) Flaga służbowa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.).
10) Flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.).
11) Flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą).
3. W przypadku użycia flag więcej niż jednego obcego państwa kolejność (po fladze 
Rzeczypospolitej Polskiej) wyznaczają nazwy tych państw w języku polskim.
 
Określ kolejność prezentowania flag:
a) Unii Europejskiej, Polski, Szczecina;
_______________________________________________________________________________
b) Unii Europejskiej, powiatu kartuskiego, gminy Kartuzy, województwa pomorskiego, Polski;
________________________________________________________________________________



c) Polski, Unii Europejskiej, Czech, województwa świętokrzyskiego;                                          
_______________________________________________________________________________
                                                                           
d) województwa dolnośląskiego, Niemiec, Polski, Unii Europejskiej, powiatu wrocławskiego.
_______________________________________________________________________________
 10. Unia Europejska
Ćwiczenia

1.        Przyporządkuj nazwy organo� w Unii Europejskiej do odpowiednich opiso� w.

1.       Jedyna instytucja UE, kto� rej członkowie 
wybierani są w wyborach bezpos�rednich. 
Kontroluje działalnos�c� Komisji Europejskiej.

 
 
 
A. Komisja Europejska
B. Parlament Europejski
C. Rada Europejska
D. Rada Unii Europejskiej
E. Rada Europy

2.       Organ, kto� ry opracowuje przepisy prawa
europejskiego, wprowadza je w z*ycie i czuwa 
nad ich przestrzeganiem.

3.       W jej skład wchodzą ministrowie 
rządo� w z poszczego� lnych krajo� w nalez*ących 
do UE.

4.       Tworzą go prezydenci lub szefowie 
rządo� w z krajo� w wchodzących w skład UE. 
Organ ten decyduje o celach UE i wskazuje 
kierunki działania wspo� lnoty.
 
2.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najwaz*niejszych traktato� w w 
dziejach integracji europejskiej.
 

Nazwa traktatu Data podpisania Data wejścia w
życie

 
 
 

  23 lipca 1952 r.

traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej)

   

 
 
 

8 kwietnia 1965 r.  

 
 
 

  8 kwietnia 1965 r.

traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej)
 
 

   

 
 
 

2 paz�dziernika 
1997 r.

 



traktat z Nicei (Traktat z Nicei zmieniający 
Traktat o Unii Europejskiej, Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz 
niektóre związane z nimi akty prawne)

   

 
 
 

  1 grudnia 2009 r.

 

3. Quiz wiedzy o ojcach załoz*ycielach wspo� lnot europejskich
Do kaz*dego opisu przyporządkuj imię i nazwisko polityka. Zaznacz włas�ciwą spos�ro� d 
odpowiedzi A–D.
1. Niemiecki kanclerz w latach 1949–1963, zwolennik pojednania niemiecko-francuskiego, 
przeciwnik uznania zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łuz*yckiej.
A. Robert Schuman B. Konrad Adenauer C. Alcide de Gasperi D. Winston Churchill
2. Dwukrotny premier Wielkiej Brytanii, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1953 roku, 
two� rca terminu żelazna kurtyna.
A. Robert Schuman B. Paul-Henri Spaak C. Alcide de Gasperi D. Winston Churchill
3. Premier Włoch w latach 1945–1953, wspo� łtwo� rca Rady Europy i Europejskiej Wspo� lnoty 
Węgla i Stali.
A. Robert Schuman B. Altiero Spinelli C. Alcide de Gasperi D. Winston ChurchillNiemiecki 
prawnik i polityk, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1958–1967.
A. Robert Schuman B. Konrad Adenauer C. Alcide de Gasperi D. Walter Hallstein
5. Francuski polityk i ekonomista, zwolennik idei integracji europejskiej, jeden z two� rco� w 
planu dotyczącego niemiecko-francuskiej wspo� łpracy w dziedzinie produkcji stali i wydobycia
węgla.
A. Jean Monnet B. Robert Schuman C. Alcide de Gasperi D. Paul-Henri Spaak
6. Francuski premier w latach 1947–1948, ogłosił plan, kto� ry dał początek integracji 
europejskiej i przyczynił się do powstania Europejskiej Wspo� lnoty Węgla i Stali.
A. Robert Schuman B. Konrad Adenauer C. Alcide de Gasperi D. Winston Churchill



7. Premier Belgii w latach 1946–1949, sekretarz generalny NATO w latach 1957–1961, pod 
jego kierownictwem opracowano raport, na kto� rego podstawie przygotowano traktaty 
rzymskie podpisane w 1957 roku.
A. Alcide de Gasperi B. Konrad Adenauer C. Paul-Henri Spaak D. Jean Monnet
8. Włoski polityk, członek Komisji Europejskiej w latach 1970–1976, poseł Parlamentu 
Europejskiego, opracował plan dotyczący zacies�nienia wspo� łpracy między pan� stwami 
tworzącymi EWG.
A. Robert Schuman B. Altiero Spinelli C. Alcide de Gasperi D. Paul-Henri Spaak

 11.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Ćwiczenia
 
1.       Przeczytaj fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. i wykonaj polecenie.
 
Art. 35.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych
i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących
ich tożsamości kulturowej.

 
 
Napisz, jakie prawa gwarantuje mniejszościom narodowym i etnicznym Konstytucja RP.
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________

2.       Odszukaj w dostępnych źródłach odpowiedź na pytanie, ilu przedstawicieli mniejszości 
narodowych i etnicznych zasiada w polskim sejmie.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________

3.       Opisz krótko wybraną mniejszość narodową lub etniczną. W tym celu odpowiedz na podane 
pytania. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.
 
• Gdzie znajduje się największe skupisko tej mniejszości?
• Jak liczna jest ta mniejszość?
• Czy opisywana mniejszość wydaje własną gazetę? Jeśli tak, jak brzmi jej tytuł?
• Czy przedstawiciele tej mniejszości organizują imprezy kulturalne? Kiedy i gdzie się one 
odbywają?
• Czy ta społeczność prowadzi własne szkoły? W jakim języku uczą się w nich dzieci?
• Jakiego wyznania są członkowie tej mniejszości? Czy utrzymują własne instytucje religijne?



• W jakich organizacjach działają przedstawiciele opisywanej społeczności?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 


