


Definicja rodziny 
 

• Rodzina jest najmniejszą, najstarszą 
 i najpowszechniejszą formą życia 
społecznego.  

• Rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni 
węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni  
z obu stron. 



• Według socjologów  rodzina to „najważniejsza, 
podstawowa grupa społeczna, na której opiera 
się całe społeczeństwo”. 

• Cechuje ją więź formalna określająca 
wzajemne obowiązki rodziców i dzieci, więź 
małżeńska, a także wspólnota materialna  
i mieszkaniowa oraz zespół pełnionych przez 
nią funkcji. 



Struktura rodziny 
 

• Struktura rodziny składa się z dwóch części: 

• linia wstępna - rodzice, dziadkowie, 
pradziadkowie 

• linia zstępna - rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki. 

• Rodzina jest podstawową komórką społeczną, 
która w znaczeniu historycznym podlega 
zmianom.  
Podczas badań przeprowadzonych wśród Polaków 
na temat wartości, rodzina znalazła się na drugim 
miejscu, po zdrowiu. 



Funkcje rodziny: 
 

• Prokreacyjna - polega na zaspakajaniu potrzeb 
emocjonalno – rodzicielskich współmałżonków, 
pozwala na biologiczne przetrwanie 
społeczeństwa; 

• Seksualna - polega na społecznej akceptacji 
formy współżycia płciowego; 

• Ekonomiczna - to zaspakajanie materialnych 
potrzeb rodziny; 

 

 



• Opiekuńczo – zabezpieczająca - polega na 
opiece nad dziećmi, chorymi i starszymi oraz 
zabezpieczeniu środków potrzebnych do życia; 

• Socjalizacyjna - polega na wychowaniu 
potomstwa i nadaniu swoim członkom   

    odpowiedniej pozycji społecznej; 

• Rekreacyjna (rekreacyjno- towarzyska) - 
umożliwia zaspakajanie potrzeb odpoczynku, 
relaksu, rozrywki; 

 

 



• Kulturowa - pomaga przekazać dzieciom 
dziedzictwo kulturowe, zapoznać z dziełami 
sztuki, literatury itp. 

• Kontrolna - członkowie rodziny kontrolują 
swoje zachowanie i wymuszają zachowanie 
społecznie akceptowane; 

• Klasowa - wyznacza miejsce w strukturze 
społecznej swoim członkom. 



Rodzaje rodziny: 
 • Rodzina nuklearna - oznacza, że tworzą ją dwa 

pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione 
dzieci pozostawiają rodziców samych, co stwarza 
poważne problemy socjalne - opieki nad ludźmi 
starszymi. Dlatego też szybko rozwija się geriatria - 
dziedzina medycyny zajmująca się osobami w 
podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy  
i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest 
coraz bardziej powszechne. 

 

•  Rodzina wielopokoleniowa - jest rodziną tradycyjną, 
obejmującą kilka pokoleń. Występuje najczęściej  
w społeczeństwach słabo rozwiniętych. 

 

 



Typy rodzin: 

• Socjologowie rozróżniają kilka typów rodzin. 
W zależności od kryterium klasyfikacji 
wyróżniamy rodziny: 

• Monogamiczne - dwoje małżonków; 

• Poligamiczne - np. jeden mężczyzna wiele 
kobiet (poligymia) lub jedna kobieta wielu 
mężczyzn (poliandria). Związki wielu kobiet i 
wielu mężczyzn nazywa się multilateralizmem; 

 



• Endogamiczne - oboje małżonków pochodzi  
z jednej zbiorowości; 

• Egzogamiczne - małżonkowie pochodzą  
z różnych zbiorowości; 

• Patriarchalne - dominacja mężczyzny; 

• Matriarchalne - dominacja kobiet 

• Patrylinearna - dziedziczenie nazwiska  
i majątku występuje po ojcu; 

• Matrylinearna - dziedziczenie nazwiska  
i majątku następuje po matce. 

 



 

• Ze względu na liczbę członków (zazwyczaj 
tworzących jedno gospodarstwo domowe) 
wyróżnia się rodzinę: 

•  pełną, składającą się z męża, żony, dzieci  oraz  

• rodzinę niepełną, w której brak jednego 
z rodziców;  



Rodzina w świetle prawa 
 • Stosunki rodzinne podlegają określonym normom 

prawa moralnego, obyczajowego i religijnego.  

• Stosunki te reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze.  

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej głosi w Art. 
18: „Małżeństwo jako związek kobiety 
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 
Rzeczypospolitej Polskiej”. 

• Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy uchwalony 25 lutego 1964 roku 
(z późniejszymi  zmianami). 

 



 

• Wstąpienie w związek pomiędzy mężczyzną  
i kobietą podlega legalizacji tzn. prawu 
wewnętrznemu Kościoła lub związków 
wyznaniowych, dokonuje się w obecności 
duchownego, który stwierdza, iż oświadczenie 
woli współmałżonków zostało złożone w jego 
obecności.   

 



• W Polsce regulacje prawne przy zawieraniu 
związków małżeńskich zapewnia Konkordat 
podpisany pomiędzy państwem a Kościołem 
w dniu 28 lipca 1993 roku. 

 

• Rodzina na mocy orzeczenia sądu może 
przyjąć dziecko obce, krewne lub powinowate 
na warunkach przysposobienia, czyli adopcji. 

 



Przeszkody w zawarciu małżeństwa: 
 

• Nie ukończony 18-ty rok życia; 

• Całkowite ubezwłasnowolnienie spowodowane 
chorobą psychiczną; 

• Pozostawanie w związku małżeńskim; 

• Pokrewieństwo wynikające z linii prostej. 

    

    Ustanie małżeństwa następuje w wyniku śmierci 
(uznanie za zmarłego) jednego z współmałżonków 
lub rozwodu. 

 



Problemy rodziny: 
 

• Problemy współczesnej rodziny mają 
różnorodny charakter.  

• Mogą pojawić się zjawiska patologiczne takie 
jak alkoholizm, bezrobocie, czy konflikty 
pokoleniowe.  

• Poważnym zagadnieniem jest zanik więzi 
rodzinnych wywołany emigracją zarobkową 
rodziców lub jednego z nich.  

 



Kryzys współczesnych rodzin 
przejawia się w: 

 
• Spadku liczby zawieranych małżeństw, 

• Spadku dzietności, 

• Wzroście liczby rozwodów, 

• Zaniku więzi pomiędzy pokoleniami. 

 



Prawa i obowiązki rodziców i dzieci: 
 

Prawa rodziców: 

• pełnienie władzy rodzicielskiej, 

• sprawowanie nadzoru nad majątkiem 
dziecka, 

• prawo do wychowania dziecka zgodnie 
ze swoimi światopoglądem, ale 
z uwzględnieniem jego wolności i poglądów, 

• prawo do wymagania posłuszeństwa, 

• prawo do kontaktów z dzieckiem. 

 



Obowiązki rodziców: 

• troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, 

• przygotowanie do funkcjonowania 

w społeczeństwie (socjalizacja), 

• obowiązek szacunku i wspierania 

   w trudnych sytuacjach, 

• niestosowanie kar cielesnych, 

• obowiązek utrzymania dziecka do czasu 

ukończenia przez nie nauki. 

 



Prawa dziecka: 

• osobiste: prawo do życia, do rozwoju,  
do informacji, 

• publiczne: prawo do wyrażania własnych 
poglądów, do uczestnictwa w działaniach grupy 
i społeczności, do opieki i ochrony ze strony władz 
państwowych w określonych sytuacjach, 

• socjalne: prawo do warunków umożliwiających 
wszechstronny rozwój, do godnych warunków 
życia, do opieki zdrowotnej i odpoczynku, 

• ekonomiczne i kulturowe: prawo do nauki 
i ochrony podejmowanej pracy. 

 



Obowiązki dziecka: 

• pomoc w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa 
domowego, 

• stosowanie się do zasad władzy rodzicielskiej 
i zaleceń ze strony rodziców w obszarach, w których 
dziecko nie może samodzielnie decydować, 

• obowiązek przyczyniania się do utrzymania rodziny, 
jeżeli dziecko uzyskuje dochody, 

• obowiązek szkolny do 18. roku życia, 

• obowiązek świadczenia pieniężnego na rodziców, 
którzy z powodu starości, choroby lub zbyt małych 
dochodów nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. 

 



O rodzinie powiedzieli: 

• Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co 
chroni, co daje siłę. (Sophia Loren) 

 

• Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy Cię 
kochają. Ludzie, którzy Cię wspierają. (Clare 
Cassandra) 

 

• Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona 
jest wszystkim. (Michael J. Fox) 

 



• Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. 
Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, 
którą sam stworzyłeś. (Peter Sellers) 

 

• To odróżnia rodzinę od znajomych. Rodzinę 
ma się na zawsze, bez względu na wszystko, 
nawet jak słabną kontakty, bo te można 
zawsze z powrotem zacieśnić. Zwłaszcza kiedy 
człowiek pojmie, jaka jest ważna. (Nicholas 
Sparks) 

 

 



• Człowieczeństwo to dbanie o swoją rodzinę i 
zdolność do poświęceń dla innych 
ludzi. (Magic Johnson) 

 

• Rodzina to nie przeszłość, nie można o niej 
nie myśleć. Człowiek ma ją w sercu, 
dokądkolwiek idzie. (M.L. Stedman) 

 

• W naszej rodzinie przepis na miłość brzmiał 
tak: im bardziej się o ciebie martwię, tym 
bardziej cię kocham. (Katarzyna Grochola) 

 

 



• Rodzina to jedyna rzecz, którą człowiek ma  
w życiu. Żadne pieniądze, domy, podróże nie 
dadzą ci tego, co ludzie tej samej 
krwi. (Katarzyna Berenika Miszczuk) 

 

• Przechodzisz przez życie, zastanawiając się,  
o co w tym wszystkim chodzi, ale pod koniec 
dnia, wiesz, że chodzi o rodzinę. (Rod Steward) 

 

• Mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć 
dom. Mieć osobę, którą się kocha, to mieć 
rodzinę. Mieć obie te rzeczy to prawdziwe 
błogosławieństwo. (Richard Paul Evans) 

 

 



 
Źródła informacji i obrazów: 
https://www. wosna5.pl/rodzina_spoleczenstwo, 
https:// www.bing.com/images/search?q =rodzina&qpvt = 
rodzina&tsc=ImageHoverTitle&form=IGRE&first=1, 
https:// encyklopedia.pwn.pl/haslo/rodzina;4011746.html, 
Konstytucja RP z 1997 roku, 
Podręcznik: Wiedza o społeczeństwie dla klasy 8 wydawnictwa WSiP. 

 


