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Zaktualizowana wersja Przewodnika młodego obywatela, dostosowana do nowej 
podstawy programowej i wzbogacona o nowe treści. Autorzy omawiają dogłębnie  
i wszechstronnie najważniejsze obszary życia społecznego z perspektywy doświad-
czeń zwykłego obywatela. Jakie prawa rządzą życiem w grupie i społeczności? Jakie 
są najważniejsze doktryny polityczne? Jaki system polityczny jest w Polsce? Jak czytać 
(ze zrozumieniem) konstytucję i przepisy prawa? Oprócz konkretnych informacji młody 
człowiek znajdzie w podręczniku różnorodne ćwiczenia, które ułatwią mu utrwalenie 
wiadomości oraz zachęcą do dyskusji. Autorzy wychodzą bowiem z założenia, że wie-
dza to nie wszystko! Informacje nie są po to, by je kolekcjonować, ale po to, by roz-
wiązywać konkretne problemy. Warto więc włożyć trochę wysiłku, by z wiedzy uczy-
nić podstawę do podejmowania działań na rzecz swojej szkoły, społeczności lokalnej,  
całego kraju. 

Podręcznik składa się z dwóch części. Część pierwsza poświęcona jest społeczeństwu  
i państwu, a druga – prawu i światu. Na końcu każdego rozdziału – ćwiczenia.

Prezentowana publikacja będzie dostępna już wkrótce, po uzyskaniu numeru  
dopuszczenia do użytku szkolnego. 
W przygotowaniu program nauczania i scenariusze lekcji.

PRZEWODNIK  
OBYWATELSKI
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W LICEUM I TECHNIKUM  
– ZAKRES PODSTAWOWY. CZĘŚĆ 1

Wiedza  
o społeczeństwie  
jest tą wiedzą,  

którą naprawdę  

warto zabrać ze sobą  

w dorosłe życie

312 stron 
oprawa miękka 

cena 24 zł brutto



Wszystko to czyni z Przewodnika obywatelskiego  
podręcznik, z którego warto uczyć (się)!  
Nauczyciele i nauczycielki, którzy go wybiorą  
do pracy z uczniami, otrzymają od nas  
bezpłatny egzemplarz.

 https://koss.ceo.org.pl/
wos-do-liceum

▶ Uczysz inaczej
Oryginalna i uniwersalna propozycja prezentacji wiadomości z zakresu wiedzy 
o społeczeństwie – tematy bliskie doświadczeniu uczniów, pasjonujący wykład,  
wyjaśnienie w sposób jasny trudnych zjawisk i terminów oraz dobrze dobrane ćwi-
czenia pomagają w przygotowaniu ciekawych lekcji.

▶ Skłaniasz do myślenia i dyskursu 
Twórcze podejście do edukacji obywatelskiej – przykłady z życia wzięte inspirują 
do myślenia, ważne problemy skłaniają do dyskusji i szukania własnych rozwiązań,  
a pytania do refleksji.

▶ Wychowujesz i angażujesz 
Wiedza podstawą do podejmowania działań na rzecz innych osób lub wspólnoty 
– rozwiązywanie konkretnych problemów daje możliwość praktycznego zastosowa-
nia wiadomości, kształci postawy obywatelskie, uczy otwartości i odpowiedzialności.

▶ Zachęcasz do współpracy
Praca zespołowa, a zwłaszcza metodą projektu edukacyjnego, rozwija umiejętności 
współpracy i samoorganizacji, tak ważne w życiu obywatela i obywatelki.

Jakie są zalety pracy  
z podręcznikiem?

Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej: 



Bezpośrednio pod tytułem lekcji 
– pytanie, które wprowadza  
w omawiane zagadnienie

Tekst autorski  
napisany jest ciekawym  
i żywym językiem

▶

Rysunki satyryczne  
ożywiają wykład  
i łatwo zapadają w pamięć

▶

▶

Pytania i polecenia pod tekstem,  
schematem lub wykresem  
ułatwiają ich analizę

▶

Interesujące teksty Z życia wzięte  
pomagają kształcić umiejętności  
ich samodzielnej analizy

▶

Co się kryje 
w podręczniku?



Trudne terminy są wyjaśniane  
w Słowniczku obywatelskim  

▶

Starannie dobrane cytaty  
obrazują ważne treści
▶

Ramka Hamlet  
przedstawia dylematy  
wymagające rozwiązania

▶

Schematy, wykresy i tabele  
z danymi – porządkują i utrwalają 
wiedzę

▶

Sprawdź się sam/sama  
– pytania i zadania na końcu  
każdej lekcji umożliwiają  
sprawdzenie wiedzy

▶



Ilustracjom towarzyszą 
rozbudowane  
podpisy i polecenia

▶

Urocze i pełne humoru komentarze 
mrówek obywatelskich

▶

Taka ramka zawiera  
fragment ustawy,  
rozporządzenia lub innych  
dokumentów prawnych

▶

Bogate materiały infograficzne  
stanowią ważne źródło wiedzy

▶

Wyróżnienia ułatwiają  
lekturę podręcznika

▶



Na końcu podręcznika – biogramy ważnych postaci, polscy  
prezydenci i premierzy, kalendarium: świat i Polska 1945–2018  
oraz debaty publiczne w III Rzeczypospolitej.

Ćwiczenia wzbudzają  
dociekliwość uczniów i angażują  
do aktywnej pracy – skłaniają do pracy 
zespołowej, samodzielnego myślenia  
i krytycznej analizy

▶

Na kolorowych wkładkach  
prezentowane są dodatkowe treści,  
ułatwiające uporządkowane  
lub poszerzenie wiedzy

▶



• serwis internetowy WOS: https://koss.ceo.org.pl/wos-do-liceum 
    A w nim: materiały dydaktyczne przydatne do pracy z uczniami,  

w tym praktyczne artykuły, schematy i wykresy 
• fanpage KOSS-WOS: koss.ceo.org.pl/facebook
    To możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i rozwiązaniami, wymiany  

swoich doświadczeń i obserwacji 

Publikacje i pomoce dydaktyczne Centrum Edukacji Obywatelskiej  
zamówią Państwo:

• w księgarni internetowej: www.civitas.com.pl
• e-mailem: civitas@ceo.org.pl
• telefonicznie lub faksem:  (22) 875 85 40 (CEO) 

(89) 512 92 13 (Civitas)

Szczegółowe zasady i regulamin sprzedaży są dostępne na stronie księgarni internetowej.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Nowakowskiego 10/1,  
00-666 Warszawa, tel./fax 22 875 85 40, www.ceo.org.pl.  
Fundacja prowadzi wydawnictwo edukacyjne Civitas.

Szczególnie polecamy


