
OBYWATEL 

kl. IV-VIII 

Kategoria stworzona dla uczniów przez Radę Rodziców. 

Zadania obowiązkowe: 

1. Przygotuj prezentację na temat „Moja Konstytucja”. Wyjaśnij, czym jest Konstytucja RP, 

podaj najważniejsze fakty na jej temat. Wybierz trzy, twoim zdaniem, najważniejsze zasady 

konstytucyjne i podaj przykłady ich zastosowania (np. co to znaczy, że wszyscy są równi 

wobec prawa) 

2. Obywatel XXX-lecia. Przedstaw – w formie prezentacji lub plakatu – sylwetkę osoby, która 

zasługuje na taki tytuł. Może to być polityk, osoba zaangażowana w działalność społeczną, ale 

może to być również ktoś szerzej nie znany. Uzasadnij swój wybór przynajmniej trzema 

argumentami.  

3. Dlaczego warto głosować? Napisz i przedstaw w klasie (na przykład na godzinie 

wychowawczej) krótkie przemówienie, zachęcające do udziału w wyborach. Mogą to być 

wybory do samorządu szkolnego, ale mogą też być wybory samorządowe, parlamentarne czy 

prezydenckie, w których będziesz brać udział jako dorosły. Nie przekonuj do głosowania na 

konkretną partię czy osobę, skoncentruj się na samym udziale w wyborach!  

4. Polska wczoraj i dziś. W 1989 roku w Polsce nastąpiły wielkie zmiany. Porozmawiaj z kimś 

bliskim i przeprowadź wywiad (możesz film, plik dźwiękowy lub przestawić w formie 

pisemnej) na temat związany z przełomem 1989 r. Zapytaj, jak wyglądała wtedy Polska, jak 

się w niej żyło, co się zmieniło na korzyść a co – przeciwnie.  

5. Patriotyzm XXI wieku. Napisz list do patrona naszej szkoły, generała Mariusza Zaruskiego i 

wyjaśnij, co to znaczy być patriotą w 2019 roku. Możesz również odwołać się do jego 

dokonań i doświadczeń. 

 

Zadania do wyboru: 

1. Polska w 2004 roku przystąpiła do Unii Europejskiej. Znajdź i sfotografuj minimum pięć 

przykładów inwestycji z najbliższej okolicy (Bielany i sąsiednie dzielnice), które zostały 

sfinansowane z pieniędzy unijnych. Napisz, jak zmieniło się dzięki nim życie mieszkańców.  

2. Przygotuj quiz (minimum 15 pytań) wiedzy o Unii Europejskiej.  

3. Jakie są, twoim zdaniem, najważniejsze problemy, przed którymi stoi Europa? Wskaż 

przynajmniej dwa, uzasadnij swój wybór. Możesz to zrobić w formie plakatu, prezentacji lub 

pracy pisemnej. 

4. Media dostarczają informacji. Wybierz jeden tytuł (portal informacyjny, program 

informacyjny w telewizji, dziennik, lub tygodnik opinii) i w wybranym miesiącu 

kalendarzowym prowadź „prasówkę” – czytaj, oglądaj, słuchaj. Sporządź sprawozdanie,  

w którym przedstawisz co najmniej pięć najbardziej interesujących materiałów internetowych, 

telewizyjnych lub prasowych.  

5. Greta Thunberg walczy z kryzysem klimatycznym. W porozumieniu z nauczycielem 

przygotuj materiały na gazetkę ścienną poświęconą skutkom zmian klimatu w Polsce, 

Europie, na świecie (omów dokładny temat gazetki z opiekunem).  

6. Zaangażuj się w działania charytatywne prowadzone w naszej szkole (udział w minimum 

dwóch akcjach organizowanych przez Klub Ośmiu lub innych, o charakterze ogólnoszkolnym, 

potwierdzony przez opiekuna wolontariuszy). 

7. Pomaganie nie kosztuje. Przygotuj prezentację z przynajmniej pięcioma przykładami  

(im więcej, tym lepiej), jak można realnie pomagać potrzebującym, bez wydawania własnych 

pieniędzy. Jak może to robić dziecko, a jak dorosły?  



8. Każdy może walczyć ze SMO...giem. Przygotuj w formie graficznej (plakat, komiks, rebus) 

co najmniej trzy hasła, związane z walką o czyste powietrze. 

9. Ekonomia dla każdego. Przygotuj słowniczek (co najmniej dziesięć haseł, np. BUDŻET, 

INFLACJA, DEFICYT) pojęć, które są używane przez polityków i ekspertów. Wyjaśnij, co 

znaczą i spróbuj odnieść je do sytuacji konkretnego gospodarstwa domowego. Możesz swój 

słownik zilustrować! 

10. Przedstaw, w formie przez siebie wybranej (może to być przemówienie, które wygłosisz przed 

klasą, prezentacja, plakat) trzy najważniejsze, twoim zdaniem, problemy świata, które powinni 

rozwiązać dorośli. Czy dzieci mogą mieć na takie decyzje jakiś wpływ? 

 

 


