
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

Po co właściwie potrzebny jest młodemu człowiekowi nauczany w szkole 
przedmiot  o nazwie wiedza o społeczeństwie?. Odpowiedzi jest wiele: 
aby ze zrozumieniem zagłębić się w lekturę gazety, 
aby umieć sprawnie załatwić swoje sprawy w urzędach, 
aby wiedzieć, o co spierają się politycy, 
aby orientować się w tym, co dzieje się na świecie, 
aby coś zorganizować lub zmienić w najbliższym otoczeniu, 
aby w przyszłości zostać radnym, wójtem, posłem,...prezydentem, 
aby sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, 
aby krytycznie interpretować przekaz medialny, 
aby aktywnie brać udział w dyskusji przy rodzinnym stole lub na imieninach u cioci, 
aby informacji używać, a nie tylko je kolekcjonować, 
aby formułować i prezentować własne przemyślenia i poglądy, 
aby mieć swoje zdanie w kluczowych dla państwa sprawach, 
aby ważne decyzje podejmować trafnie, 
aby szybko zrozumieć satyrę polityczną, 
aby ze znajomymi nie rozmawiać tylko o pogodzie, 
aby być odpowiedzialnym i kreatywnym obywatelem, 
aby znać swoje prawa i umieć je egzekwować, 
aby być uważnym obserwatorem życia społecznego, 
aby wiedzieć jak głosować w wyborach, 
aby dostać się na prestiżowe kierunki studiów. 
 
Wiedza o społeczeństwie realizowana jest w liceum czteroletnim na dwóch 
poziomach: podstawowym - obligatoryjnie we wszystkich pierwszych i drugich 
klasach(niezależnie od profilu) po  1 godzinie tygodniowo i rozszerzonym - 
fakultatywnie na profilu humanistycznym w klasach od pierwszej do czwartej w 
wymiarze 10 godzin w całym cyklu ( w klasie I – 2 godz./tyg. , w klasie II – 2 
godz./tyg., w klasie III – 3 godz./tyg., w kl. IV – 3 godz./tyg.). Zajęcia prowadzą 
nauczyciele dyplomowani, będący czynnymi egzaminatorami maturalnymi, a przy 
tym koneserzy - pasjonaci. Treści merytoryczne przekazywane są w sposób 
profesjonalny, a przy tym miły i dowcipny. Ułatwiają to gustownie udekorowane 
pracownie, wyposażone w multimedialne środki przekazu. Wszystkich, którzy chcą 
dostać się na studia: prawnicze i administracyjne, ekonomiczne i socjologiczne, 
wojskowe i policyjne, zapraszamy w magiczną podróż w światy: politologii, socjologii, 
ekonomii, filozofii, prawa, dyplomacji, języka łacińskiego, etnologii. 


