
Zagadnienia WOS 1LO (8sp) (R)  

 

1. Wyjaśnij, czym są potrzeby człowieka i ustal ich hierarchię, uwzględniając 

społecznie akceptowany system aksjologiczny. 

2. Scharakteryzuj klasyczne koncepcje osobowości, wyjaśnij kwestię racjonalności, 

emocji, uczuć, temperamentu i charakteru w postępowaniu człowieka. 

3. Scharakteryzuj na przykładach różne rodzaje norm społecznych (w tym ich 

genezę), wyjaśnij mechanizm kontroli społecznej oraz skutki łamania tych norm. 

4. Przedstaw – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – katalog 

wartości afirmowanych w społeczeństwie polskim i przeanalizuj rolę wartości w 

światopoglądzie. 

5. Wyjaśnij charakter procesu socjalizacji, podaj przykłady wpływu społecznego w 

różnych dziedzinach życia. 

6. Scharakteryzuj – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – 

współczesne typy rodziny, wyjaśnij problemy związane z realizacją różnych funkcji 

rodziny. 

7. Wyjaśnij, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na „swoich” i „obcych”.  

Przedstaw przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji, wyjaśnij zjawisko 

alienacji oraz jego przyczyny i skutki. 

8. Przeanalizuj poznawcze przyczyny stosowania stereotypów i związane z tym 

niebezpieczeństwa. 

9. Przedstaw różnorodne formy komunikowania się. Wyjaśnij znaczenie komunikacji 

niewerbalnej w porozumiewaniu się.  

10. Wyjaśnij mechanizm konfliktów międzygrupowych, w tym ich eskalacji, 

przedstaw zasady i metody kreatywnego rozwiązywania problemów. 

11. Scharakteryzuj współczesne społeczeństwo i przeanalizuj jego cechy (otwarte, 

postindustrialne, konsumpcyjne, masowe i informacyjne).   

12. Scharakteryzuj społeczeństwa zbieracko-łowieckie, nomadyczne i rolnicze, 

charakteryzuje wybraną współczesną społeczność tego typu.  

13. Scharakteryzuj wiejską społeczność tradycyjną. Wyjaśnij różnice między 

społeczeństwem przemysłowym i poprzemysłowym. 

14. Przeanalizuj na przykładach zjawisk kulturowych cechy kultury masowej. 



15. Scharakteryzuj religię jako zjawisko społeczne. Przeanalizuj religijność we 

współczesnym społeczeństwie polskim i porównuje ją z religijnością w innym 

społeczeństwie.  

16. Scharakteryzuj typy kultur według Margaret Mead i funkcjonujące w nich modele 

socjalizacji. Porównaj modele socjalizacji charakterystyczne dla własnej grupy wiekowej i 

pokolenia rodziców. 

17. Przeanalizuj cechy indywidualizmu i kolektywizmu w aspekcie psychospołecznym 

i instytucjonalnym. Przedstaw zróżnicowanie psychokulturowe świata w tych aspektach. 

18. Wykaż obecność tradycyjnej obrzędowości dorocznej w polskiej kulturze 

współczesnej. 

19. Przedstaw subkultury, scharakteryzuj wizję rzeczywistości jednej z nich oraz słabe 

i mocne strony tej wizji. 

20. Przeanalizuj i rozważ argumenty stron sporów światopoglądowych (np. na temat: 

aborcji, eutanazji, modyfikacji genetycznych, in vitro, związków partnerskich). 

21. Podaj przykłady i wyjaśnij uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości 

społecznej. Wskaz przyczyny degradacji i awansu społecznego przedstawicieli klas 

społecznych.  

22. Przedstaw strukturę warstwową współczesnego społeczeństwa polskiego. 

23. Rozważ zasadność teorii „człowieka sowieckiego” (bierność, roszczeniowość 

wobec państwa), odnosząc się do konkretnych współczesnych przykładów. 

24. Przeanalizuj sposoby adaptacji klas społecznych do zmiany społeczno-

gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, wskaż przyczyny degradacji i awansu 

społecznego przedstawicieli tych klas społecznych. 

25. Porównaj skalę nierówności społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranym 

państwie, wyjaśniając związek między nierównościami społecznymi a nierównością szans 

życiowych.  

26. Przedstaw przyczyny i skutki konfliktu społeczno-ekonomicznego w wybranym 

państwie. 

27. Scharakteryzuj wybrany problem życia społecznego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

rozważa różne możliwości jego rozwiązania. 



28. Wykazuje aktualność kwestii „starzenia się społeczeństwa”, przedstawia główne 

założenia polityki państwa wobec osób starszych, wyjaśnia zasadę solidaryzmu 

społecznego w ubezpieczeniach społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

29. Scharakteryzuj uwarunkowania polityczne, społeczno-ekonomiczne, 

demograficzne i kulturowe migracji oraz społeczno-ekonomiczne, kulturowe i polityczne 

konsekwencje migracji z perspektywy społeczeństw przyjmujących i regionów 

wysyłających. 

30. Scharakteryzuj specyfikę procesów migracyjnych do Europy i wewnątrz Europy, 

dynamikę i natężenie procesów migracyjnych w XXI wieku (kryzys migracyjny, szlaki 

migracyjne). 

 


