
WOS W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ  
I ŚREDNIEJ 

KRZYŻÓWKA 1  KOSS. Dział I. Komunikacja i współdziałanie 

Imię i nazwisko:   

Klasa:         Data: 
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Pionowo: 2) grana przez aktora, ale również społeczna, 4) zmiana przez jednostki lub grupy ich miejsca 
w strukturze społecznej, 7) warstwa ludzi wykształconych, wykonująca zawodowo pracę umysłową, 8) grupa 
społeczna, której członków łączą silne i  trwałe więzi emocjonalne,, 11) kilka lub kilkanaście osób, które łączą 
bezpośrednie więzi, to grupa... 

Poziomo: 1) ludzie, których łączy przebywanie w jednym miejscu i czasie, między którymi czasem dochodzi do 
interakcji, 3) system norm, zasad i ocen wskazujący, co jest dobre, a  co złe, właściwe i niewłaściwe, 
5) przystosowanie jednostki do życia w społeczeństwie, inaczej uspołecznienie, 6) dokument wewnętrzny, 
w którym są regulowane podstawy działania szkoły; mają go również inne organizacje, 8) całokształt relacji, jakie 
łączą np. członków grupy lub wspólnoty społecznej, 9) zbiór norm stanowionych przez państwo i obowiązujących 
na jego terytorium, 10) przyjęty sposób postępowania,12) komputerowa, ale również społeczna, 13) rodzaj kary 
za nieprzestrzeganie zasad postępowania, np. grzywna, kara pozbawienia wolności, 14) samodzielne kierowanie 
swoimi sprawami przez grupę lub wspólnotę, np. w szkole. 



ODPOWIEDZI 
Pionowo: 1) rola, 4) ruchliwość, 7) inteligencja, 8) wspólnota, 11) mała. 

Poziomo: 1) zbiorowość, 3) moralność, 5) socjalizacja, 6) statut, 8) więź, 9) prawo, 10) norma, 12) gra, 
13) sankcja, 14) samorząd. 
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Znajdź materiały do KOSS-a 

 w serwisie internetowym: koss.ceo.org.pl 

 na grupie KOSS i WOS na Facebooku: koss.ceo.org.pl/facebook 

Nauczycielko, nauczycielu, 
jeśli zarejestrujesz się w naszym serwisie, to otrzymasz informacje o kolejnych minilekcjach 
obywatelskich oraz nowościach wydawniczych.  
Tutaj jest formularz: rejestracja.ceo.org.pl/content/materialy‒i‒wydarzenia‒z‒wosu 


