
Scenariusz lekcji z wiedzy o społeczeństwie  
 
Temat: Pojęcie polityki 
 
Cele lekcji: 
Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie terminów: polityka, przywódca polityczny, mąż stanu, polityka 
bez polityki, politologia 

•  omawia poglądy postaci: Arystotelesa, Niccola Machiavellego, Carla Schmitta 
i Michela Foucaulta, 

• prezentuje różne interpretacje rozumienia pojęcia polityki, 
• przedstawia klasyfikację polityków według teorii Maxa Webera, 
• charakteryzuje proces kreowania przywódców politycznych, ich cechy 

charakterystyczne i sposoby sprawowania przez nich władzy, 
• wyjaśnia zależności między skutecznością polityczną a moralnością, 

 
 
Czas pracy:  
45 min – 1 godzina lekcyjna  
 
Metody: 

• elementy wykładu, 
• rozmowa kierowana, 
• praca ze źródłem statystycznym  
• praca z tekstem źródłowym. 

 
Formy pracy: 
indywidualna, zbiorowa. 
 
Środki dydaktyczne: 

• podręcznik Odkrywamy na nowo, Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony, cz. 1 

• tekst źródłowy  T. Jędrzejczak, Mąż stanu. Teoria i praktyka, „Realia i co dalej”,  
5 marca 2010 

 
 
Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu oraz celów lekcji 
2. Analiza źródła statystycznego: Młodzież 2016. Zainteresowanie polityką i poglądy 

polityczne. CBOS (podręcznik) 
Uczniowie na podstawie źródła oceniają stosunek młodych Polaków do polityki 
i zastanawiają się przyczyny takiego stosunku 

3. Poinformowanie uczniów, że rozumienie i interpretacja pojęcia polityka intrygowały 
filozofów, myślicieli i polityków na przestrzeni dziejów od czasów starożytnych do 
współczesnych. Na przykładzie poglądów Arystotelesa, Niccola Machiavellego, Carla 
Schmitta i Michela Foucaulta zaprezentowanie odmiennych sposobów określania 
istoty polityki.  



4.  Uczniowie dyskutują o cechach, które powinien mieć przywódca polityczny. 
Wprowadzenie pojęć: przywódca autokratyczny, przywódca liberalny, przywódca 
demokratyczny  

5. Uczniowie czytają tekst źródłowy o mężach stanu, a następnie wymieniają cechy 
męża stanu pojawiające się w tekście. Proponują przykłady mężów stanu (z 
przeszłości lub współczesności)  

6. Uczniowie dyskutują nad problemem  Czy politykę można pogodzić z moralnością?   
Podsumowuje dyskusji  i podkreślenie stuków, jakie może nieść ze sobą przyjęcie lub 
odrzucenie moralności w polityce 

7.  Podsumowanie zajęć 

 
Podczas lekcji uczniowie stosują pojęcia w języku polskim i angielskim: 

• koncepcja – conception  
• polityka – policy 

• polityk  - politician  
• apolityczny – apolitical  
• politykować, rozmawiać o polityce – politicise  
• przywódca polityczny -  political leader  
• mąż stanu – statesman  
• przeciwnik polityczny -  political opponent  
• politologia – political science  


