
Temat: Grupy i normy społeczne.       18.06.2020 

 

Zakończyliśmy realizację podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie. 

Od dzisiaj będziemy utrwalać wiedzę, którą mam nadzieję zdobyliście w obecnym roku 

szkolnym. 

 

SPOŁECZEŃSTWO – używamy tego pojęcia każdego dnia, ale nie zawsze zastanawiamy 

się nad jego znaczeniem. Czym jest społeczeństwo? Jaki wpływ na nas wywiera i za pomocą 

jakich mechanizmów, instytucji? Jakie wartości nam wpaja? Co oznacza być członkiem 

społeczeństwa? Czy potrafilibyśmy realizować nasze cele i zadania poza społeczeństwem? 

Czy poza społeczeństwem moglibyśmy czuć się szczęśliwi i czy w ogóle wiedzielibyśmy, że 

mamy jakieś uczucia, cele życiowe? 

Społeczeństwo to ludzie zamieszkujący określone terytorium, połączeni siecią zależności, np. 

wspólną kulturą, religią, warunkami życia. 

WIĘZIĄ SPOŁECZNĄ nazywamy relacje, które zachodzą między ludźmi  

w społeczeństwie. Mogą przybierać różny charakter, np. więzi trwałe - nietrwałe, rozwijające 

- destrukcyjne, osobiste - formalne. Poszczególne grupy społeczne i ich specyfika zależą od 

jakości i siły występujących w nich więzi 

 

 

Więzi formalne – ich podstawą jest umowa, prawo, przyjęte zobowiązania. 

Więzi naturalne – wynikają ze wspólnego pochodzenia i pokrewieństwa. 

Więzi emocjonalne – oparte są na uczuciach i wspólnych przeżyciach. 

 



SPOŁECZEŃSTWO wykształca określone NORMY SPOŁECZNE, czyli akceptowane 

przez większą część społeczeństwa zasady zachowania w konkretnych sytuacjach. 

Od chwili narodzin odkrywamy otaczający nas świat społeczny, stajemy się częścią 

społeczeństwa. 

Socjalizacja 

To proces nabywania podstawowych umiejętności społecznych. Socjalizacja polega na 

przyswajaniu przez jednostkę obowiązujących w danym społeczeństwie norm społecznych  

i umiejętności związanych z ich wypełnianiem. Znamy dwa rodzaje socjalizacji: pierwotną  

i wtórną. 

SOCJALIZACJA PIERWOTNA jest elementem życia rodzinnego. Nabywamy nowych 

umiejętności dzięki uczestniczeniu i obserwowaniu różnorodnych relacji, np. przez zabawę, 

uczenie się od rodziców, opiekunów określonych czynności i poglądów. 

Na jej podstawie dokonuje się SOCJALIZACJA WTÓRNA, za którą odpowiedzialne są 

instytucje państwa, wspólnoty wyznaniowe, instytucje społeczne i ludzie, których spotykamy 

w swoim życiu. Socjalizacja wtórna trwa do końca życia, ponieważ nieustannie napotykamy 

nowe sytuacje, do których musimy się przystosować. 

 

 

Wyjaśnij w zeszycie na podstawie podręcznika str. 10 czym jest grupa społeczna i jak ją 

dzielimy. 


