
Wiedza o społeczeństwie - klasa VIII 

Nauczyciel: Anna Bryjak 

Temat realizowany jest na 2 jednostkach lekcyjnych.  

Temat: Sejm i senat. 

 Cele lekcji:  

 przedstawienie zadań i zasad funkcjonowania polskiego parlamentu; 

  zapoznanie się ze sposobem wybierania posłów i senatorów;  

 poznanie głównych organów parlamentu;  

 poznanie drogi, jaką musi przebyć projekt ustawy, zanim stanie się obowiązującym prawem.  

Środki dydaktyczne: 

  komputer;  

 projektor;  

 prezentacja;  

 podręcznik: „Dziś i jutro .  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej”.  

 karta pracy. 

 Metoda:  

 rozmowa nauczająca;  

 pokaz;  

 wypowiedź ustna;  

 praca samodzielna.  

Przebieg lekcji: 

 1. Nawiązanie do poprzedniego tematu lekcji – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Podanie uczniom celu lekcji – władza ustawodawcza, jaj zadania, sposób wybierania. 

 Część zasadnicza: 

a) Omówienie zadań Sejmu i Senatu – (slajd 1)  

 Uzupełnienie zadania nr 1 z karty.  

 

b) Zasady wyborów parlamentarnych – (slajd 2)  

 Zadanie nr 2 z karty pracy, uczniowie samodzielnie wyjaśniają co to znaczy, że wybory są: 

powszechne, bezpośrednie, tajne i równe. 

  Odpowiedzi porównują z tabelką -slajd 2.  



 Nauczyciel wyjaśnia co oznacza zasada proporcjonalności do Sejmu i większościowa do Senatu.  

 

c) Omówienie organów Sejmu i Senatu – (slajd 3)  

 Marszałek Sejmu/Senatu  

 Prezydium Sejmu/Senatu  

 Komisje sejmowe/senackie 

 Uzupełnienie zadania 3 z karty pracy.  

 

d) Funkcjonowanie sejmu  

 Układ miejsc na sali obrad sejmu – (slajd 4).  

 Skład Sejmu RP- (slajd 5) 

 

e) Proces ustawodawczy – czyli jak powstaje ustawa- (slajd 6) 

  Uczniowie na podstawie podręcznika zapoznają się ze schematem przedstawiającym proces 

powstawania ustawy. 

  Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.  

 Uzupełnienie zadania nr 4 na karcie pracy. 

 

 3. Podsumowanie- przykładowe pytania do uczniów:  

a) Co to jest parlament?  

b) Jaki jest skład parlamentu?  

c) W jaki sposób wybierany jest parlament?  

d) Jaka jest różnica między wyborami do sejmu i senatu? 

 e) Co to jest inicjatywa ustawodawcza? 

 f) Jak wygląda proces uchwalania ustawy? 

 

 4. Zadanie domowe  

Napisz w jakich sytuacjach obraduje Zgromadzenie Narodowe. Skorzystaj z informacji zawartych 

w art. 130, 131, 140, 145 Konstytucji RP . 

 

 

Zał. nr 1 PREZENTACJA Slajd 1 – Zadania Sejmu i Senatu 

 



 

Slajd 2- Zasady wyborów parlamentarnych 

 
 

Slajd 3- Organy Sejmu i Senatu 

 
 

 

 

Slajd 4- Schemat – układ miejsc Sali obrad 

 



 

Slajd 5- Ugrupowania polityczne Sejmu RP  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slajd 6- Proces ustawodawczy 



 
 

Zał. nr 2  

Karta pracy – notatka z lekcji  

 

1. Parlament - władza ustawodawcza: 

 a) Pierwszą izbą parlamentu jest …………………………………. składający się z ……………………….. posłów .  

b) Drugą izbą parlamentu jest ……………………………… składający się z ………………………… senatorów .  

c) Zadania parlamentu:  

- funkcja ustawodawcza: …………………………………………………………………………………………………………….. . 

 - funkcja kontrolna: …………………………………………………………………………………………………………………….. .  

- funkcja ustrojodawcza: ………………………………………………………………………………………………………………. .  

 

2. Uzupełnij tabelkę dotyczącą wyborów parlamentarnych. 



 
 

3. Organy Sejmu i Senatu  

a) Przewodniczy obradom Sejmu/Senatu: …………………………………………… .  

b) Ustala plan pracy izby, terminy posiedzeń: ………………………………………. .  

c) Organ pomocniczy rozpatrujący i przygotowujący projekty ustaw: …………………………………………. .  

 

4. Proces powstawania ustawy 

 


