
Pytania i zadania sprawdzające 

 

Pytania indywidualne:  

 

1. Opisz krótko co to są „wskaźniki społeczne” i co może być wskaźnikiem społecznym. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

2. Rumieniec na twarzy może być: 

a. indicatum tego, że ktoś się wstydzi 

b. wskaźnikiem rzeczowym tego, że ktoś się wstydzi 

c. indicatum definicyjnym tego, że ktoś się wstydzi 

d. wskaźnikiem definicyjnym tego, że ktoś się wstydzi 

e. indicatum rzeczowym tego, że ktoś się wstydzi 

 

3. Podaj przykład wskaźnika (W) i indicatum (I), które spełniają poniższą relację 

znaczeń: 

 
4. Zaproponuj wskaźnik/wskaźniki dla operacjonalizacji zjawiska „przemoc w rodzinie 

wobec kobiet” 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

5. Ruch wskaźników społecznych to: 

a. sposób w jaki wskaźniki społeczne zmieniają swoje znaczenie w czasie od lat 

60-tych 

b. sposób w jaki wskaźniki społeczne zmieniają indicata, które operacjonalizują 

w latach 1960-2010 

c. przedsięwzięcia związane z rozwijaniem koncepcji wskaźników społecznych, 

które miały miejsce w ostatnim półwieczu 

d. międzynarodowa organizacja zajmująca się wskaźnikami społecznymi w 

ostatnim półwieczu 

 

 

 

 



6. W jakim okresie wskaźniki społeczne cieszyły się stosunkowo małym 

zainteresowaniem: 

a. lata 60-te XX wieku 

b. lata 70-te XX wieku 

c. lata 80-te XX wieku 

d. lata 90-te XX wieku 

e. pierwsze dziesięciolecie XXI wieku 

jakie były tego 

przyczyny?....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

7. Wymień co najmniej 5 podstawowych wymiarów pojęcia „poziom życia”: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. IMR to skrót od: 

a. Infant-Mother Relationship – czyli wskaźnik bliskości związku maki z 

dzieckiem 

b. Irresistable Mortgage Rate– czyli taki poziom długu hipotecznego, którego 

gospodarstwo domowe nie jest już w stanie spłacać 

c.  Infant-Mother Ratio – czyli stosunek liczby niemowląt do liczby matek, 

określający przyrost naturalny w społeczeństwie 

d. Infant Mortality Rate – czyli wskaźnik umieralności niemowląt 

 

  



 

 

Zadanie do zrealizowania w grupach:  

1. Zastanówcie się, jaki według Was współcześnie, jest najważniejszy problem 

społeczny w Polsce? Postarajcie się go sprecyzować jak najbardziej szczegółowo. 

2. Zaproponujcie program/plan społeczny, którego misją byłoby rozwiązanie tego 

problemu lub przynajmniej jego ograniczenie: 

a. Sformułujcie trzy główne cele strategiczne tego programu/plan i zaproponujcie 

wskaźniki do ich operacjonalizacji (monitoringu realizacji) z określeniem 

źródeł danych. (Do każdego celu strategicznego musicie zaproponować 

CONAJMNIEJ jeden wskaźnik). 

b. W ramach każdego z tych trzech celów strategicznych, wyodrębnijcie 

conajmniej 3 cele operacyjne/zadania, które będą służyły ich realizacji i 

zaproponujcie dla nich wskaźniki z określeniem źródeł danych. (Dla każdego 

celu opracyjnego/zadania zaproponujcie CONAJMNIEJ jeden wskaźnik) 

 

PAMIĘTAJCIE: Przy opisie wskaźników określcie, czy jest to wskaźnik produktu czy 

rezultatu. Proponujcie tyle wskaźników, ile uważacie za konieczne dla pełnej operacjonalzacji 

celów/zadań.  

 

 

 

Lista przykładowych stron internetowych zawierających bazy danych przydatnych 

w tworzeniu wskaźników społecznych: 

 

http://ec.europa.eu/eurostat 

https://data.oecd.org/ 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

http://hdr.undp.org/en/data 

http://www.gesis.org/en/institute/gesis-scientific-departments/data-archive-for-the-social-

sciences/ 
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