
 1

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

Wiedza o społeczeństwie 
       

 
CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie  
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy.  
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.  
Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.  
III. Współdziałanie w sprawach publicznych.  
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje z nich.  
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczności; 
rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie 
indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.  
V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.  
Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i innych instytucji; wykorzystuje swoją wiedzę  
o zasadach demokracji i ustroju Polski do rozumienia i oceny wydarzeń życia publicznego.  
VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej.  
Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym; 
analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. 

 
TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń:  
1) omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, 
zebraniu, wspólnym działaniu);  
2) wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  
3) przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami;  
4) wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie 
zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić.  
2. Życie społeczne. Uczeń:  
1) podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę 
rówieśniczą jako małe grupy;  
2) wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, w tym 
wzajemności, odpowiedzialności i zaufania;  
3) charakteryzuje życie szkolnej społeczności, w tym rolę samorządu uczniowskiego; wyjaśnia, na czym 
polega przestrzeganie praw ucznia;  
4) rozpoznaje role społeczne, w których występuje oraz związane z nimi oczekiwania;  
5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na „swoich” i „obcych”) i podaje 
możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji.  
3. Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń:  
1) charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy społeczne, grupy zawodowe  
i style życia;  
2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samodzielnie zebranych 
informacji);  
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3) przedstawia wybrany problem społeczny ważny dla młodych mieszkańców swojej miejscowości  
i rozważa jego możliwe rozwiązania. 
4. Być obywatelem. Uczeń:  
1) wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie 
obywatelstwa);  
2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego obywatelstwa;  
3) przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do historycznych i współczesnych postaci, 
wykazuje znaczenie postaw i cnót obywatelskich.  
5. Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń:  
1) przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, 
politycy i partie, władza, instytucje publiczne, biznes, itp.) i pokazuje, jak współdziałają i konkurują one 
ze sobą w życiu publicznym;  
2) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków 
ich łamania;  
3) przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych 
stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli; 
4) wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym, 
krajowym, europejskim i światowym;  
5) opracowuje – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski dotyczący rozwiązania jednego  
z problemów społeczności szkolnej lub lokalnej i w miarę możliwości go realizuje (np. jako 
wolontariusz).  
6. Środki masowego przekazu. Uczeń:  
1) omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli;  
2) charakteryzuje prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej komunikacji i omawia wybrany 
tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców;  
3) wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje różnice między przekazami  
i odróżnia informacje od komentarzy; krytycznie analizuje przekaz reklamowy;  
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie; 
odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej.  
7. Wyborcy i wybory. Uczeń:  
1) przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich; 
2) wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je w głosowaniu w szkole;  
3) wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze;  
4) krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze.  
8. Naród i mniejszości narodowe. Uczeń:  
1) wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem innej wspólnoty narodowej) i czym 
obywatelstwo różni się od narodowości; 
2) wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają 
wspólne dzieje, kultura, język i tradycja;  
3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie 
w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych materiałów 
charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację); 
4) wyjaśnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy żyjący za granicą podtrzymują swoją więź z 
ojczyzną.  
9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń:  
1) wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną, i omawia te więzi na własnym przykładzie;  
2) uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności 
światowej;  
3) wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według niego jest patriotyzm; porównuje tę 
postawę z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem;  
4) wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzkości, do jakich 
konsekwencji prowadzić może skrajny nacjonalizm;  
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5) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki sposób stereotypy i 
uprzedzenia utrudniają dziś relacje między narodami.  
10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń:  
1) wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym jest władza państwowa;  
2) wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym;  
3) wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw mniejszości w państwie 
demokratycznym; 
4) wskazuje najważniejsze tradycje demokracji (antyczna, europejska, amerykańska, polska);  
5) porównuje demokrację bezpośrednią z przedstawicielską oraz większościową z konstytucyjną 
(liberalną);  
6) wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji;  
7) rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji. 
11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń:  
1) wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, 
pluralizm);  
3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności w niej 
zawarte;  
4) wyszukuje w środkach masowego przekazu i analizuje przykład patologii życia publicznego  
w Polsce.  
12. System wyborczy i partyjny. Uczeń:  
1) wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory prezydenckie i parlamentarne;  
2) wskazuje, odwołując się do wybranych przykładów, różnice między systemem dwupartyjnym  
a systemem wielopartyjnym;  
3) wymienia partie polityczne obecne w Sejmie; wskazuje te, które należą do koalicji rządzącej, i te, 
które pozostają w opozycji.  
13. Władza ustawodawcza w Polsce. Uczeń:  
1) przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób tworzenia ustaw; 
2) sporządza, na podstawie obserwacji wybranych obrad parlamentu, notatkę prasową o przebiegu tych 
obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie sejmowe w wybranej sprawie. 
14. Władza wykonawcza. Uczeń:  
1) wskazuje najważniejsze zadania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyszukuje w środkach 
masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta;  
2) wyjaśnia, jak powoływany jest i czym zajmuje się rząd polski; podaje nazwisko premiera, wyszukuje 
nazwiska ministrów i zadania wybranych ministerstw;  
3) wymienia zadania administracji rządowej i podaje przykłady jej działań;  
4) wyjaśnia, co to jest służba cywilna i jakimi zasadami powinien się kierować urzędnik państwowy.  
15. Władza sądownicza. Uczeń:  
1) przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których działają sądy (niezawisłość, 
dwuinstancyjność) i przykłady spraw, którymi się zajmują;  
2) wyjaśnia, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.  
16. Samorządy i ich znaczenie. Uczeń:  
1) uzasadnia potrzebę samorządności w państwie demokratycznym i podaje przykłady działania 
samorządów zawodowych i samorządów mieszkańców;  
2) wyjaśnia, na czym polegają zasady decentralizacji i pomocniczości; odnosi je do przykładów z życia 
własnego regionu i miejscowości.  
17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń:  
1) przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia i postaci z jej dziejów;  
2) wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i wykazuje, jak odnosi się to do jego 
codziennego życia;  
3) przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w tym podejmowania decyzji w sprawie 
budżetu;  
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4) nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz 
podejmuje współpracę z jedną z nich (w miarę swoich możliwości);  
5) pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wypełnia prosty druk urzędowy;  
6) odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy.  
18. Samorząd powiatowy i wojewódzki. Uczeń: 
1) przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz ich przykładowe 
zadania;  
2) porównuje – na wybranych przykładach – zakres działania samorządu wojewódzkiego z zakresem 
działania wojewody;  
3) przygotowuje plakat, folder, stronę internetową lub inny materiał promujący gminę, okolicę lub 
region. 
19. Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń:  
1) przedstawia najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej (stosunki z państwami Unii 
Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, relacje z sąsiadami);  
2) charakteryzuje politykę obronną Polski; członkostwo w NATO, udział w międzynarodowych misjach 
pokojowych i operacjach militarnych;  
3) przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji; 
4) wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i konsulaty.  
20. Integracja europejska. Uczeń:  
1) przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei, 
Lizbony);  
2) wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze instytucje Unii Europejskiej (Rada Europejska, Rada Unii 
Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska);  
3) wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności;  
4) wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane; 
5) wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat jej dalszej 
integracji i rozszerzania;  
21. Polska w Unii Europejskiej. Uczeń:  
1) przedstawia prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej;  
2) wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, 
przedsiębiorstwa i instytucje;  
3) formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii 
Europejskiej, odwołując się do przykładów z własnego otoczenia i całego kraju.  
22. Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń:  
1) wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada 
Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane organizacje międzynarodowe;  
2) wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfliktów międzynarodowych; omawia przebieg  
i próby rozwiązania jednego z nich.  
23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:  
1) porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładach, 
na czym polega ich współzależność;  
2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (na miarę swoich możliwości) w działania 
instytucji (także pozarządowych), które ją prowadzą;  
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki  
i polityki; ocenia jej skutki;  
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie 
wody i energii, przemyślane zakupy);  
5) ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym świecie;  
6) wyjaśnia, co to jest terroryzm i w jaki sposób próbuje się go zwalczać. 
24. Praca i przedsiębiorczość. Uczeń:  
1) wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca  
i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych;  
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2) przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego; bierze udział w przedsięwzięciach 
społecznych, które pozwalają je rozwinąć;  
3) stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, planowanie, podział zadań, 
harmonogram, ocena efektów).  
25. Gospodarka rynkowa. Uczeń:  
1) przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki 
między nimi;  
2) podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego 
gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (np. czasu, pieniędzy);  
3) charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda gospodarowania, konkurencja, 
dążenie do zysku, przedsiębiorczość);  
4) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako regulatora rynku; analizuje rynek 
wybranego produktu i wybranej usługi.  
26. Gospodarstwo domowe. Uczeń:  
1) wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe;  
2) wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego budżet;  
3) przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, klasy, szkoły; rozważa wydatki i 
źródła ich finansowania;  
4) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić. 
27. Pieniądz i banki. Uczeń:  
1) przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej;  
2) wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych;  
3) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); 
wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie.  
28. Gospodarka w skali państwa. Uczeń:  
1) wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja; interpretuje dane 
statystyczne na ten temat;  
2) wymienia najważniejsze dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest budżet państwa;  
3) przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) i oblicza wysokość podatku PIT 
 na podstawie konkretnych danych.  
29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń:  
1) wyjaśnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej;  
2) wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i oblicza na prostym przykładzie przychód, koszty, dochód  
i zysk;  
3) wskazuje główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja) i wyjaśnia na 
przykładach ich znaczenie dla przedsiębiorstwa i konsumentów;  
4) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne. 
30. Wybór szkoły i zawodu. Uczeń:  
1) planuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej), uwzględniając własne preferencje 
i predyspozycje;  
2) wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku 
pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, Internet);  
3) sporządza życiorys i list motywacyjny;  
4) wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki. 
31. Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń:  
1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia, na 
czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu;  
2) podaje przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i poddaje je ocenie;  
3) wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska dla gospodarki. 
 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 
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Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie kształtują u uczniów następujące postawy: 
1) zaangażowanie w działania obywatelskie  
– uczeń angażuje się w działania społeczne i obywatelskie; 
2) wrażliwość społeczna  
– uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie; 
3) odpowiedzialność  
– uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, konstruktywnie zachowuje się  
w sytuacjach konfliktowych; 
4) poczucie więzi  
– uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną; rozumie, na czym polega 
otwarty patriotyzm obywatelski; 
5) tolerancja  
– uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, 
jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; przeciwstawia się przejawom dyskryminacji. 
Aby to umożliwić, szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie: 
1) mieli dostęp do różnych źródeł informacji i różnych punktów widzenia; 
2) wykorzystywali zdobywane wiadomości i umiejętności obywatelskie w życiu codziennym; 
3) uczyli się planować i realizować uczniowskie projekty edukacyjne; 
4) brali udział w dyskusjach i debatach na forum klasy, szkoły i w innych sytuacjach społecznych; 
5) pracowali nad rozwiązywaniem wybranych problemów swego otoczenia i szerszych społeczności; 
6) mieli realny wpływ na wybrane obszary życia szkoły, m.in. w ramach samorządu uczniowskiego; 
7) brali udział w życiu społeczności lokalnej; 
8) nawiązywali kontakty i współpracowali z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi; 
9) uczestniczyli w obywatelskich kampaniach i działaniach oraz korzystali z różnych form 
komunikowania się w sprawach publicznych; 
10) budowali swoje poczucie wartości i sprawstwa w życiu społecznym oraz zaufanie do innych. 
Ze względu na cele przedmiotu wiedza i społeczeństwo, na III etapie edukacyjnym około 20% treści 
nauczania określonych w podstawie programowej tego przedmiotu powinno być realizowanych  
w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego, a na IV etapie edukacyjnym – nie mniej niż 10%. 
Uczniowski projekt edukacyjny powinien mieć charakter zespołowy; poszczególne zadania mogą być 
wykonywane indywidualnie. Wskazane jest, by każdy uczeń uczestniczył w co najmniej jednym 
projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu.  
Realizując projekt, uczeń: 
1) zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu; 
2) wybiera zagadnienie: problem lub działanie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i za łożonymi 
celami projektu; 
3) poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia założonego 
w projekcie działania; 
4) organizuje własną pracę i współpracuje z innymi realizatorami projektu; 
5) wytrwale i w przemyślany sposób dąży do realizacji zamierzonego celu; 
6) przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu (np. na forum klasy, szkoły, 
gminy). 
Etapy realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego oraz zadania nauczyciela: 
1) wprowadzenie: nauczyciel przekazuje podstawy wiedzy na temat 
wybranego zagadnienia i pomaga uczniom zdobyć umiejętności umożliwiające przeprowadzenie  
projektu; 
2) wybór problemu i formy działania: nauczyciel przedstawia możliwe tematy projektów lub pomaga 
uczniom w zaproponowaniu własnego tematu; 
3) zaplanowanie pracy nad projektem i prezentacji końcowej: nauczyciel pomaga w stworzeniu planu 
działań i podziału zadań, w wyborze formy prezentacji końcowej, podaje kryteria oceniania; 
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4) realizacja zaplanowanych działań: nauczyciel konsultuje i akceptuje realizację kolejnych etapów 
zadania; 
5) publiczna prezentacja efektów: nauczyciel stwarza możliwość publicznej prezentacji efektów 
projektu oraz go ocenia. 
 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  
w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę 
dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie 
które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają 
także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo 
dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 
ponadpodstawowego. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II (część I) Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I Ja i moje otoczenie 

- wyjaśnia terminy: tożsamość, 
samoocena, samorealizacja, 
konsumpcjonizm, autorytet 
- wymienia elementy tożsamości 
- odróżnia tożsamość osobistą od 
społecznej 
- dokonuje samooceny 
- tłumaczy, czym jest styl życia 
- charakteryzuje własny styl życia 
- omawia różnice pomiędzy 
aktywnym i biernym stylem życia 
- podaje przykłady aktywnego i 
biernego spędzania wolnego czasu 
- wskazuje współczesne 
autorytety 
- tłumaczy, co to znaczy, że 
człowiek jest istotą społeczną 
- wyjaśnia termin: socjalizacja 
- wymienia role społeczne, jakie 
może odgrywać człowiek 
- wylicza pełnione przez siebie 
role społeczne 
- wyjaśnia, na czym polega 
komunikacja werbalna  i 
niewerbalna 
- podaje zasady skutecznego 
porozumiewania się 
- prowadzi rozmowę w sposób 
kulturalny 
- wymienia podstawowe zasady 
publicznych wystąpień 

- omawia negatywne skutki 
zaniżonej lub zawyżonej 
samooceny 
- wskazuje sposoby poprawienia 
samooceny  
- podejmuje działania mające na 
celu eliminację swoich wad i 
wykorzystywanie atutów 
- wymienia czynniki kształtujące 
styl życia 
- uzasadnia, jaki sposób spędzania 
wolnego czasu jest 
najkorzystniejszy dla człowieka 
- przedstawia negatywne i 
pozytywne strony 
konsumpcyjnego stylu życia, na 
podstawie tekstu źródłowego 
- wskazuje osobę, którą uważa za 
swój autorytet i uzasadnia własny 
wybór 
- odróżnia autorytety rzeczywiste 
od pozornych 
- wyjaśnia terminy: konformizm, 
nonkonformizm 
- wyjaśnia, co decyduje o dobrych 
relacjach z innymi ludźmi 
- wskazuje czynniki sprzyjające 
socjalizacji i ją ograniczające  
- określa, w jakich sytuacjach 
człowiek może utracić swoją 
indywidualność, na podstawie 

- omawia negatywne skutki zaniżonej 
lub zawyżonej samooceny 
- odróżnia autorytety rzeczywiste od 
pozornych 
- wymienia przyczyny konfliktu ról 
społecznych 
- prezentuje publicznie przygotowane 
wystąpienie 
- tłumaczy, na czym polega debata 
oksfordzka 
- symuluje  prowadzenie mediacji 
pomiędzy zwaśnionymi stronami 
- wyjaśnia terminy: rodzina niepełna, 
rodzina przybrana, rodzina zastępcza 
- omawia wybrany problem swojej 
społeczności szkolnej i wskazuje 
sposoby jego rozwiązania 
- przedstawia sposoby zapobiegania 
dyskryminacji w szkole 
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- wskazuje sposoby 
podejmowania decyzji w grupie 
- wyjaśnia terminy: konflikt, 
negocjacje, kompromis 
- podaje przykłady sytuacji 
konfliktowych w codziennym 
życiu 
- wymienia różne typy zachowań i 
postaw w sytuacjach 
konfliktowych 
- wskazuje sposoby 
rozwiązywania konfliktów  
- tłumaczy, na czym polega 
konflikt pokoleń, na podstawie 
tekstu źródłowego 
- wyjaśnia, czym jest zbiorowość, 
a czym – grupa społeczna 
- określa rolę kontaktów i więzi z 
innymi ludźmi w życiu człowieka 
- przedstawia podział grup 
społecznych 
- podaje nazwy grup społecznych, 
do których należy  
- wymienia funkcje rodziny 
- omawia strukturę władz szkoły 
- wyjaśnia, czym jest statut szkoły 
- wymienia podstawowe prawa i 
obowiązki ucznia 
- podaje przykłady działań 
samorządu uczniowskiego  
- przedstawia historię swojej 
szkoły i biografię jej patrona 
- rozpoznaje podstawowe zasady i 
normy współżycia społecznego 
- wyjaśnia, dlaczego należy 
przestrzegać norm społecznych 

tekstu źródłowego 
- wymienia przyczyny konfliktu 
ról społecznych 
- przekazuje komunikat w sposób 
werbalny i niewerbalny 
- wyjaśnia znaczenie mowy ciała 
w akcie komunikacji 
- odczytuje w sposób prawidłowy 
gesty rozmówcy 
- prezentuje publicznie 
przygotowane wystąpienie 
- uczestniczy w dyskusji lub 
debacie na wybrany temat 
- określa reguły przemawiania  
w sytuacjach oficjalnych 
- tłumaczy, na czym polega 
debata oksfordzka 
- podaje zalety pracy zespołowej 
- określa najczęstsze przyczyny 
konfliktów we współczesnym 
świecie 
- podaje negatywne skutki 
różnych zachowań w sytuacjach 
konfliktowych 
- wskazuje problemy, z którymi 
najczęściej wiąże się konflikt 
pokoleń, na podstawie tekstu 
źródłowego 
- wymienia korzyści płynące z 
przynależności do różnych grup 
społecznych 
- omawia hierarchię grupy 
- przedstawia cechy, jakie 
powinien mieć przywódca grupy 
- dostrzega wpływ grupy na 
jednostkę 
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- wymienia podstawowe prawa 
obywatelskie Polaków 
- tłumaczy, na czym polega 
tolerancja i nietolerancja 
- podaje przyczyny nietolerancji 
- omawia przyczyny 
dyskryminacji w szkole 
 

- charakteryzuje współczesny 
model rodziny 
- tłumaczy, na czym polega 
wartość i rola rodziny oraz 
specyfika więzi rodzinnych 
- wyjaśnia terminy: rodzina 
niepełna, rodzina przybrana, 
rodzina zastępcza 
- określa zadania poszczególnych 
organów władz szkoły 
- podaje sposoby aktywnego 
uczestniczenia w życiu szkoły 
- omawia wybrany problem 
swojej społeczności szkolnej i 
wskazuje sposoby jego 
rozwiązania 
- podaje przykłady postępowania 
zgodne z określonymi normami 
- uzasadnia, które normy 
społeczne uważa za najważniejsze 
- omawia skutki nieprzestrzegania 
norm społecznych 
- przedstawia prawa i wolności 
obywatelskie Polaków 
- określa, czym zajmuje się 
Rzecznik Praw Obywatelskich w 
Polsce 
- wyjaśnia termin: wolność słowa 
- wymienia przykłady 
nietolerancji we współczesnym 
świecie 
- rozpoznaje zagrożenia związane 
z nietolerancją, na podstawie 
tekstu źródłowego 
- przedstawia sposoby 
zapobiegania dyskryminacji  
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w szkole 

II Naród i społeczeństwo 

- wyjaśnia terminy: społeczność, 
społeczność lokalna 
- wymienia elementy składające 
się na tradycję lokalną swojego 
miejsca zamieszkania 
- podaje przykłady stowarzyszeń i 
organizacji lokalnych 
- tłumaczy, czym są potrzeby 
- wskazuje potrzeby niższego i 
wyższego rzędu 
- wymienia różne sposoby 
realizacji tej samej potrzeby 
- wyjaśnia terminy: naród, 
tożsamość narodowa, dziedzictwo 
narodowe 
- wymienia polskie symbole 
narodowe 
- podaje daty polskich świąt 
narodowych 
- omawia czynniki sprzyjające 
kształtowaniu się narodów 
- wyjaśnia terminy: ojczyzna, 
patriotyzm 
- tłumaczy, na czym polega 
patriotyzm lokalny 
- przedstawia obowiązki 
obywateli wobec ojczyzny 
- wymienia rodzaje patriotyzmu, 
na podstawie tekstu źródłowego 
- charakteryzuje różne postawy 
patriotyczne – nacjonalizm, 
szowinizm i kosmopolityzm 
- określa, czym jest stereotyp i 
wymienia jego cechy 
- wyjaśnia, czym był Holocaust 

- wymienia korzyści płynące z 
życia w społeczności 
- podaje informacje na temat 
swojej najbliższej okolicy 
- określa zadania lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji 
- charakteryzuje działalność 
lokalnego stowarzyszenia, na 
podstawie tekstu źródłowego 
- omawia problemy występujące 
w społeczności lokalnej 
- przedstawia hierarchię potrzeb 
według A. Maslowa 
- podaje przykłady polskiego 
dziedzictwa narodowego 
- określa rolę symboli 
narodowych 
- przedstawia etapy powstawania 
narodu polskiego 
- wyjaśnia, dlaczego utrata 
niepodległości i okres zaborów 
wpłynęły na kształtowanie 
świadomości narodowej Polaków 
- wymienia zalety uczestnictwa w 
tworzeniu kultury narodowej  
- omawia dobre oraz złe strony 
wielonarodowości 
- charakteryzuje współczesne 
formy patriotyzmu 
- wskazuje różnice pomiędzy 
patriotyzmem a nacjonalizmem i 
szowinizmem 
- wyjaśnia znaczenie stereotypu w 
odniesieniu do narodów 
- podaje przykłady pozytywnych 

- inicjuje działania mające na celu 
rozwiązanie lokalnych problemów 
- wymienia zalety uczestnictwa  
w tworzeniu kultury narodowej  
- omawia dobre oraz złe strony 
wielonarodowości 
- ocenia stosunek Polaków do 
mniejszości narodowych 
- wyjaśnia, na czym polega awans 
społeczny i degradacja społeczna 
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- wyjaśnia terminy: mniejszości 
narodowe, mniejszości etniczne 
- wymienia mniejszości narodowe 
i etniczne mieszkające w Polsce 
- podaje podstawowe prawa 
mniejszości narodowych i 
etnicznych w Polsce 
- uzasadnia konieczność 
poszanowania odrębności 
kulturowej mniejszości 
narodowych  
- wskazuje największe skupiska 
Polonii na świecie 
- wyjaśnia terminy: 
społeczeństwo, globalna wioska 
- tłumaczy, czym jest 
społeczeństwo informacyjne 
- wskazuje różnice między życiem 
społeczeństwa pierwotnego i 
współczesnego 
- wymienia klasy społeczne 
- charakteryzuje klasę średnią 
- charakteryzuje współczesne 
społeczeństwo polskie  
- wymienia klasy społeczne 
występujące w Polsce 
- przedstawia kwestie związane ze 
szkolnictwem wyższym w Polsce, 
na podstawie tekstu źródłowego 

stereotypów narodowych 
- omawia prawa mniejszości 
narodowych i etnicznych w 
Polsce 
- ocenia stosunek Polaków do 
mniejszości narodowych 
- wskazuje na mapie państwo, w 
którym znajduje się największe 
skupisko Polonii 
- podaje czynniki wpływające na 
kształtowanie poczucia 
odrębności kulturowej, na 
podstawie tekstu źródłowego 
- wskazuje więzi łączące Polonię 
z państwem i narodem polskim 
- wymienia dziedziny aktywności 
Polonii 
- omawia pozytywne i negatywne 
skutki emigracji Polaków 
- opisuje funkcjonowanie 
wybranego społeczeństwa 
pierwotnego 
- charakteryzuje klasy i warstwy 
społeczne 
- wymienia korzyści wynikające z 
obecności w społeczeństwie klasy 
średniej, na podstawie tekstu 
źródłowego 
- przedstawia dobre i złe strony 
przynależności do wybranej klasy 
społecznej 
- wyjaśnia, na czym polega awans 
społeczny i degradacja społeczna 
- omawia poziom wykształcenia 
społeczeństwa polskiego 
- charakteryzuje problemy 



 13

społeczne występujące w Polsce 
- przedstawia korzyści i 
zagrożenia, jakie niesie ze sobą 
powszechny dostęp do internetu  
- tłumaczy przyczyny dużej 
liczebności polskiej klasy średniej 

II OKRES 

III Państwo 

- wyjaśnia termin: państwo 
- podaje nazwy trzech państw 
federacyjnych i unitarnych 
- przyporządkowuje Polskę do 
właściwego rodzaju państwa 
- wymienia cechy państwa 
- określa funkcje państwa 
- rozróżnia pojęcia obywatelstwo i 
narodowość 
- charakteryzuje ustroje: 
demokratyczny, autorytarny i 
totalitarny 
- wymienia nazwy trzech państw 
demokratycznych, autorytarnych i 
totalitarnych 
- wskazuje różnice między 
monarchią a republiką 
- podaje nazwy trzech monarchii i 
republik 
- opisuje, na czym polegają 
mechanizmy wpajania 
społeczeństwu określonej 
ideologii, na podstawie tekstu 
źródłowego 
- wyjaśnia istotę demokracji 
- odróżnia demokrację 
bezpośrednią od pośredniej 
- podaje przykłady zastosowania 
różnych form demokracji 

- samodzielnie tworzy definicje 
państwa federacyjnego i państwa 
unitarnego 
- wskazuje na mapie państwa 
federacyjne i unitarne 
- omawia cechy państwa 
- opisuje wewnętrzne i 
zewnętrzne funkcje państwa  
- przedstawia sposoby uzyskania 
obywatelstwa polskiego 
- ocenia relacje państwo –
obywatel 
- wyjaśnia termin: repatriacja 
- wskazuje na mapie państwa 
demokratyczne, autorytarne i 
totalitarne 
- odszukuje na mapie monarchie i 
republiki 
- opisuje sposoby powstawania 
trzech typów ustrojów 
politycznych  
- wyjaśnia genezę różnych form 
rządów 
- charakteryzuje rolę obywateli w 
państwie demokratycznym, 
autorytarnym i totalitarnym 
- rozpoznaje przywódców 
najważniejszych państw 
współczesnych 

- samodzielnie tworzy definicje 
państwa federacyjnego i państwa 
unitarnego 
- ocenia relacje państwo – obywatel 
- rozpoznaje przywódców 
najważniejszych państw 
współczesnych 
- wyjaśnia terminy: indoktrynacja, 
pucz, system prezydencki, 
parlamentarny i mieszany 
- przedstawia swoją opinię na temat 
polskiej demokracji 
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bezpośredniej i pośredniej 
- wymienia kategorie praw i 
wolności obywatelskich w 
państwie demokratycznym 
- tłumaczy, czym jest kultura 
polityczna, na podstawie tekstu 
źródłowego 
- uczestniczy w dyskusji na temat 
stosowania zasad 
demokratycznych w życiu 
codziennym 
- wyjaśnia terminy: radni, 
posłowie, inicjatywa obywatelska, 
plebiscyt, konsultacje społeczne, 
referendum 
- wymienia zalety i wady ustroju 
demokratycznego 
- tłumaczy, na czym polega 
demokracja większościowa i 
demokracja konstytucyjna 
- wyjaśnia, na czym polegają 
działania dla dobra państwa 
- wyjaśnia termin: obywatelstwo 
- wymienia prawa i obowiązki 
obywatela Polski 
- tłumaczy, na czym polega istota 
społeczeństwa obywatelskiego 
- przedstawia formy udziału 
obywateli w życiu publicznym 
- omawia cechy charakteryzujące 
dobrego obywatela 
- rozróżnia formy społecznego 
protestu 
- rozróżnia trzy sektory życia 
społecznego 
- wyjaśnia terminy: organizacja 

- wyjaśnia terminy: ideologia, 
indoktrynacja, pucz, gospodarka 
centralnie sterowana, kadencja, 
system prezydencki, 
parlamentarny i mieszany 
- opisuje okoliczności powstania 
nowych państw w Europie po II 
wojnie światowej 
- tłumaczy, na czym polegają 
różne rodzaje demokracji  
- ocenia znaczenie kultury 
politycznej dla funkcjonowania 
państwa demokratycznego 
- uzasadnia wyższość demokracji 
nad innymi ustrojami 
politycznymi 
- wyjaśnia, w jaki sposób państwo 
demokratyczne dba o dobro 
obywateli 
- wymienia przykłady praw 
przysługujących obywatelom w 
krajach demokratycznych 
- omawia zagrożenia, które wiążą 
się z demokracją większościową 
- rozróżnia pojęcia dobro państwa 
i dobro partii 
- przedstawia znaczenie 
współpracy i kompromisu dla 
funkcjonowania demokracji, na 
podstawie tekstu źródłowego 
- wymienia cechy charakteru i 
osobowości, którymi powinien się 
odznaczać dobry polityk 
- przedstawia swoją opinię na 
temat polskiej demokracji 
- wymienia cechy, którymi 
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pozarządowa, wolontariat 
- omawia zadania organizacji 
pozarządowych  
- wskazuje różnice między 
działalnością fundacji i 
stowarzyszenia 
- wyjaśnia terminy: demagogia, 
populizm 
- wymienia patologie władzy 
- tłumaczy, na czym polegają: 
korupcja, biurokratyzacja, 
centralizacja 
- wskazuje przykłady nadmiernej 
biurokratyzacji  

powinny charakteryzować się 
osoby chcące brać aktywny udział 
w życiu społecznym, na 
podstawie tekstu źródłowego 
- wskazuje sposoby rozwiązań 
problemów lokalnych i 
ogólnokrajowych z 
wykorzystaniem różnych form 
inicjatywy obywatelskiej 
- uzasadnia konieczność udziału 
obywateli w życiu publicznym  
- wyjaśnia terminy: „weto 
ludowe”, strajk pracowniczy, 
organizacja pożytku publicznego 
- uczestniczy w dyskusji 
dotyczącej wpływu obywateli na 
sprawy ważne dla całego państwa 
- przedstawia zasady wolontariatu  
- wskazuje korzyści wynikające z 
pracy wolontariuszy dla 
obywatela i społeczeństwa 
- tłumaczy, jaką rolę odgrywają w 
społeczeństwie organizacje non 
profit, na podstawie tekstu 
źródłowego 
- podaje przykłady organizacji 
non profit działających w 
najbliższej okolicy 
- rozpoznaje wystąpienie o 
charakterze populistycznym  
- uczestniczy w dyskusji lub 
debacie na temat sposobów 
zwalczania patologii władzy 
- wymienia skutki korupcji 
- opracowuje szkolną kampanię 
walki z korupcją 
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IV Mój udział w życiu gospodarczym 

- przedstawia historię pieniądza 
- wyjaśnia, jak należy posługiwać 
się kartą płatniczą 
- wymienia funkcje pieniądza 
- uczestniczy w dyskusji na temat 
przyszłości pieniądza 
- wyjaśnia, czym jest gospodarka 
- charakteryzuje poszczególne 
działy gospodarki 
- wyjaśnia terminy: popyt, podaż, 
konkurencja, monopol 
- wyjaśnia, czym jest 
gospodarstwo domowe 
- wymienia rodzaje gospodarstw 
domowych 
- przedstawia różne źródła 
dochodów w gospodarstwach 
domowych 
- planuje swoje wydatki 
- wyjaśnia, kim jest konsument 
- wymienia podstawowe prawa 
konsumenta 
- podaje sposoby zgłaszania 
reklamacji 
- tłumaczy, czym jest gwarancja 
towaru 
- wskazuje instytucje zajmujące 
się ochroną praw konsumenta 
- wyjaśnia termin: podatek 
- uzasadnia potrzebę płacenia 
podatków 
- wymienia rodzaje podatków w 
Polsce 
- podaje wysokość stawek 
podatkowych obowiązujących w 
Polsce 

- omawia funkcje pieniądza 
- przedstawia pozytywne strony 
posiadania karty płatniczej 
- wymienia pozytywne i 
negatywne skutki 
nieograniczonego dostępu do 
pieniędzy 
- tłumaczy ideę wprowadzania 
wspólnej europejskiej waluty – 
euro 
- charakteryzuje polską 
gospodarkę 
- wskazuje różnice pomiędzy 
gospodarką centralnie planowaną 
i gospodarką wolnorynkową 
- określa zależność między 
popytem i podażą 
- tłumaczy, na czym polega 
monopol i konkurencja 
- wyjaśnia, czym jest koniunktura 
gospodarcza 
- określa liczebność i rodzaje 
współczesnych polskich 
gospodarstw domowych 
- planuje budżet domowy 
- wyjaśnia, czym są wydatki stałe 
i zmienne 
- podaje, na co należy zwrócić 
uwagę przy dokonywaniu zakupu 
towaru 
- omawia prawa konsumenta i 
obowiązki sprzedawcy 
- prawidłowo wypełnia formularz 
reklamacyjny 
- wymienia zadania rzecznika 
konsumentów 

- tłumaczy ideę wprowadzania 
wspólnej europejskiej waluty – euro 
- wyjaśnia, czym jest koniunktura 
gospodarcza 
- wymienia zadania rzecznika 
konsumentów 
- tłumaczy, czym zajmuje się Urząd 
Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów 
- opisuje sposoby pokrywania 
deficytu budżetowego 
- ocenia skalę podatkową 
obowiązującą w Polsce na tle innych 
państw 
- przedstawia własne propozycje 
inicjatyw, które można by 
finansować z dochodów państwa 
- ocenia aktualny stan polskiej 
gospodarki 
- porównuje obecny stan polskiej 
gospodarki z sytuacją gospodarczą  
w innych krajach Unii Europejskiej 
- porównuje wskaźniki poziomu 
polskiej gospodarki ze wskaźnikami 
stanu gospodarki innych państw 
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- wyjaśnia, czym jest budżet 
państwa 
- oblicza wysokość podatku 
dochodowego płaconego przez 
obywatela 
- wskazuje źródła dochodów i 
wydatków państwa 
- wyjaśnia terminy: waluta, 
emisja, Narodowy Bank Polski, 
Rada Polityki Pieniężnej, konto 
bankowe, lokata, kredyt 
- omawia prawo popytu i podaży 
- określa istotę działalności 
banków 
- wyjaśnia terminy: giełda, 
makler, indeks giełdowy, akcja, 
obligacja, hossa, bessa 
- wskazuje różnice między 
akcjami a obligacjami 
- wyjaśnia terminy: koniunktura, 
recesja, inflacja, produkt krajowy 
brutto, produkt krajowy brutto na 
osobę 
- wymienia skutki ożywienia i 
kryzysu gospodarczego dla 
obywateli 
- tłumaczy, za pomocą jakich 
wskaźników można ocenić stan 
gospodarki 

- tłumaczy, czym zajmuje się 
Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów 
- charakteryzuje rodzaje podatków 
w Polsce 
- wyjaśnia terminy: deficyt 
budżetowy, NIP, PIT, CIT, VAT 
- opisuje sposoby pokrywania 
deficytu budżetowego 
- ocenia skalę podatkową 
obowiązującą w Polsce na tle 
innych państw 
- przedstawia własne propozycje 
inicjatyw, które można by 
finansować z dochodów państwa 
- tłumaczy, na czym polega 
zjawisko „szarej strefy” 
- wyjaśnia, co wpływa na 
tworzenie systemu pieniężnego w 
danym państwie 
- wymienia zadania Narodowego 
Banku Polskiego i Rady Polityki 
Pieniężnej  
- określa czynniki kształtujące 
prawo popytu i podaży 
- wskazuje szanse i zagrożenia 
wynikające z korzystania z 
różnorodnych usług bankowych 
- porównuje i ocenia jakość usług 
bankowych 
- omawia rolę reklamy w sektorze 
bankowym 
- prezentuje ofertę wybranych 
banków internetowych 
- wymienia miasta, w których 
znajdują się największe 
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współczesne giełdy papierów 
wartościowych 
- odszukuje w internecie 
informacje o wynikach indeksów 
giełdowych 
- opisuje, na czym polega praca 
maklera i gra na giełdzie 
- ocenia ryzyko związane z grą na 
giełdzie 
- przedstawia zasady 
funkcjonowania funduszy 
inwestycyjnych 
- określa czynniki wpływające na 
ożywienie i kryzys gospodarczy w 
państwie 
- opisuje mechanizm powstawania 
inflacji 
- wymienia skutki ożywienia i 
kryzysu gospodarczego dla 
państwa i przedsiębiorców 
- ocenia aktualny stan polskiej 
gospodarki 
- porównuje obecny stan polskiej 
gospodarki z sytuacją 
gospodarczą w innych krajach 
Unii Europejskiej 
- wskazuje szanse i zagrożenia 
wynikające z ingerencji władz 
państwowych w gospodarkę 
danego kraju 
- porównuje wskaźniki poziomu 
polskiej gospodarki ze 
wskaźnikami stanu gospodarki 
innych państw 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA III  (CZĘŚĆ II)Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I 
SYSTEM  POLITYCZNY PAŃSTWA 
POLSKIEGO 

• wyjaśnia terminy: konstytucja, 

preambuła, trójpodział 

władzy, suwerenność narodu, 

państwo prawa, 

decentralizacja władzy 
• wymienia podstawowe prawa 
obywatelskie Polaków 
• określa obowiązki obywatelskie 
Polaków 
• odszukuje w Konstytucji III RP 

rozdziały, w których zawarte są 

podstawowe zasady ustroju oraz 

wolności, prawa Fi obowiązki 

obywateli 
• na podstawie tekstu źródłowego 
podaje prawa dzieci zapisane w 
Konstytucji III RP 
• wyjaśnia terminy: immunitet, 

próg wyborczy, Zgromadzenie 

Narodowe, inicjatywa 

ustawodawcza, ordynacja 

wyborcza, wotum  zaufania, 

wotum  nieufności 
• omawia funkcjonowanie polskiego 
parlamentu 
• przedstawia kwestie związane z 
zasadami wyborczymi 
• tłumaczy, na czym polega proces 
ustawodawczy 
• wylicza uprawnienia sejmu i senatu 

• uzasadnia znaczenie nadrzędności 

Konstytucji nad innymi aktami 

prawnymi 
• wyjaśnia znaczenie praw i 

obowiązków wynikających z 

Konstytucji III RP 
• wymienia przykłady 

sytuacji, w których 

doszło do naruszenia 

praw obywateli 
• interpretuje wybrane fragmenty 
Konstytucji III RP 
• przedstawia genezę polskiego 
parlamentaryzmu 
• wymienia podmioty, 

którym przysługuje 

inicjatywa ustawodawcza 
• opisuje, na czym polega praca 
parlamentarzysty 
• ocenia pracę wybranego 
parlamentarzysty 
• odszukuje w źródłach 

dodatkowe informacje na 

temat regulaminu pracy sejmu 

i senatu 
• określa rolę Prezydenta RP i 

Trybunału Konstytucyjnego w 

procesie ustawodawczym 
• aktywnie uczestniczy w symulacji 
procesu ustawodawczego 

- ocenia jakość Konstytucji i prawa 
stanowionego w Polsce 
- porównuje Konstytucję III RP z 
rozwiązaniami ustrojowymi  
innych państw 
- ocenia jakość prawa stanowionego 
przez polski sejm i senat 
- opisuje na podstawie ilustracji lub 
schematu salę posiedzeń sejmu 
- w czasie symulacji procesu 
ustawodawczego występuje  
z inicjatywą ustawodawczą i 
umiejętnie ją argumentuje 
- orientuje się w bieżących 
wydarzeniach związanych z 
funkcjonowaniem parlamentu 
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w Polsce 
• opisuje rolę parlamentu w 
koncepcji trójpodziału władzy 
• określa funkcje sejmu i senatu 
• wymienia warunki, które 

musi spełnić kandydat na 

posła lub senatora 
• charakteryzuje poszczególne etapy 
procesu ustawodawczego 
• opisuje rolę władzy wykonawczej 

w koncepcji trójpodziału władzy 
• wymienia podstawowe 
kompetencje Prezydenta RP 

i Rady Ministrów 
• przedstawia procedury wyboru 
Prezydenta RP 

i Rady Ministrów 
• podaje imię i nazwisko obecnego 
Prezydenta RP 

oraz aktualnego prezesa Rady 
Ministrów 
• wyjaśnia terminy: prawo, adwokat, 
radca prawny 
• charakteryzuje specyfikę władzy 

sądowniczej w koncepcji 

trójpodziału władzy 
• wymienia rodzaje sądów i 
trybunałów w Polsce 
• opisuje rolę sędziego w 
sprawowaniu władzy sądowniczej 
• tłumaczy, na czym polega zasada 
niezawisłości sędziów 
• uzasadnia konieczność 
niezawisłości władzy sądowniczej 
• rozróżnia specyfikę pracy 
prokuratury i policji 
• na podstawie tekstu 

źródłowego określa wpływ 

• interpretuje wybrane fragmenty 
Konstytucji III RP 
• wyjaśnia terminy: 

dymisja, Rada 

Gabinetowa, 

kontrasygnata, 

ratyfikacja 
• wymienia imiona i nazwiska 

wszystkich prezydentów Polski po 

1989 r. 
• opisuje procedury odwołania 
Prezydenta RP i Rady 

Ministrów 
• porównuje kompetencje 

Prezydenta RP z uprawnieniami 

prezesa Rady Ministrów 
• ocenia pracę obecnego 

Prezydenta RP oraz aktualnych 

członków Rady Ministrów 
• interpretuje wybrane fragmenty 
Konstytucji III RP 
• wymienia kompetencje 

poszczególnych organów władzy 

sądowniczej w Polsce 
• wyjaśnia, na czym polega zasada 
instancyjności sądów 
• ocenia działalność sądów, 
prokuratury i policji w Polsce 

• podaje nazwy instytucji, do których 
można się zwrócić w przypadku 
bycia świadkiem naruszenia prawa 
• omawia znaczenie udziału 
obywateli w wyborach 
• ocenia zasadność istnienia 
przymusu wyborczego 
• wskazuje korzyści i zagrożenia 

wynikające z częstego 
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władzy sądowniczej na życie 

obywateli oraz jej rolę 
we współczesnym państwie 
demokratycznym 
• wyjaśnia terminy: legitymizacja 
władzy, ordynacja wyborcza 
• wymienia nazwy 

organów władzy, do 

których społeczeństwo 

wybiera swoich 

przedstawicieli 
• opisuje zasady demokratycznych 
wyborów 

• rozróżnia czynne i bierne prawo 
wyborcze 
• wyjaśnia termin: partia polityczna 
• omawia funkcje partii politycznych 
• określa typy systemów partyjnych 
• wymienia nazwy krajów, 

w których obowiązują 

poszczególne systemy 
partyjne 

• charakteryzuje typy partii 
politycznych 
• podaje nazwy partii politycznych 
istniejących w Polsce 

• na podstawie tekstu źródłowego 
wskazuje cechy ideologii  
konserwatywnej 
• wyjaśnia terminy: opinia publiczna, 
mass media, cenzura, 

„czwarta władza” 
• opisuje funkcje mass mediów 
• omawia strukturę administracji 
publicznej 
• wskazuje obowiązki urzędników 
służby cywilnej 
• wymienia prawa przysługujące 

przeprowadzania referendów 
• wymienia zalety oraz 

wady proporcjonalnego 

i większościowego 

systemu liczenia głosów 
• uzasadnia konieczność 

obowiązywania zasad 

demokratycznych 

wyborów 
• opisuje procedury wyborcze do 
parlamentu 

• odszukuje informacje o wynikach 
wyborów i zasadach ich 
przeprowadzania 
• określa rolę partii politycznych we 
współczesnym świecie 
• opisuje procedury 

zakładania partii i 

podstawy jej działania 
• wskazuje zalety i wady 

poszczególnych typów 

systemów partyjnych 
• charakteryzuje polską scenę 
polityczną 
• odszukuje informacje o 

programach partii politycznych 

istniejących w Polsce 
• na podstawie tekstu źródłowego 

omawia tezę o częstej 

niejednoznaczności podziału na 

lewicę i prawicę w Polsce 

• wymienia nazwy ośrodków 
badania opinii publicznej 
• podaje sposoby przeprowadzania 
badań opinii publicznej 
• wyjaśnia wpływ mass 

mediów oraz opinii 
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obywatelom korzystającym z 

usług urzędów publicznych 
• na podstawie tekstu źródłowego 
określa najważniejsze zasady 
moralne i etyczne obowiązujące 
urzędników służby cywilnej 

publicznej na działalność 

władz i zachowania 

społeczne 
• korzysta z różnych źródeł 
informacji 
• uzasadnia znaczenie 

apolityczności urzędników 

służby cywilnej 
• wskazuje różnice między 

pracownikami służby cywilnej a 

urzędnikami mianowanymi 

służby cywilnej 
• bierze udział w dyskusji na temat 
funkcjonowania idealnego urzędu  

II SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA 

• wyjaśnia termin: decentralizacja 
władzy 
• przedstawia ideę samorządności 
• opisuje założenia reformy 

samorządu terytorialnego z 

1999 r. 
• tłumaczy, na czym polega zasada 
pomocniczości 
• wymienia typy gmin 
• charakteryzuje specyfikę 
poszczególnych typów gmin 
• omawia różnice między 

uprawnieniami władzy 

wykonawczej a kompetencjami 

władzy uchwałodawczej w 

gminie 
• określa zadania władz gminnych 
• podaje przykłady spraw 

urzędowych, które można 

załatwić na poziomie gminy 
• wskazuje źródła gminnych 
dochodów i wydatków 

• wyjaśnia, w jaki sposób obywatele 

• wyjaśnia terminy: 

prawo lokalne, 

subwencja, Regionalna 

Izba Obrachunkowa 
• wymienia rodzaje samorządów w 
Polsce 
• rozróżnia zadania własne 
samorządu od zadań zleconych 
• omawia, kto i w jaki 

sposób nadzoruje 

samorząd terytorialny 
• uzasadnia konieczność 

sprawowania nadzoru 

nad samorządem 

terytorialnym 
• określa, jaką rolę odgrywają 
Samorządowe Kolegia 

Odwoławcze 
• opisuje sposób wyboru 
kandydatów do władz gminnych 
• wskazuje miejsce 

urzędowania władz 

gminy, na której terenie 

- przedstawia genezę samorządności  
w Polsce i na świecie 
- omawia przykłady realizacji zasady  
pomocniczości w UE 
- inicjuje działania, które wpłynęłyby 
na podniesienie jakości życia 
mieszkańców  
w jego gminie 
- wskazuje sposoby pozyskiwania 
funduszy unijnych na realizację 
gminnych przedsięwzięć 
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mogą wpływać na decyzje władz 
gminy 
• wymienia typy powiatów 
• charakteryzuje specyfikę 
poszczególnych typów powiatów 
• omawia różnice między 

uprawnieniami władzy 

wykonawczej a kompetencjami 

władzy uchwałodawczej w 

powiecie 
• określa zadania władz 
powiatowych 
• podaje przykłady spraw 

urzędowych, które można 

załatwić na poziomie 

powiatu 
• wskazuje źródła powiatowych 
dochodów i wydatków 

• na podstawie tekstu źródłowego 
przedstawia propozycje zmian, które 
warto byłoby wprowadzić w 
funkcjonowaniu powiatów 
• wymienia różnice między 

uprawnieniami władzy 

wykonawczej a kompetencjami 

władzy uchwałodawczej w 

województwie 
• wyjaśnia, jaka jest rola wojewody 
• określa zadania samorządu 
wojewódzkiego 
• podaje przykłady spraw 

urzędowych, które można załatwić 

na poziomie województwa 
• wskazuje źródła wojewódzkich 
dochodów i wydatków 

• na podstawie tekstu źródłowego 
przedstawia główne problemy 

mieszka 
• wymienia imiona i nazwiska osób 

pełniących najważniejsze funkcje 

w gminie (burmistrza lub 

prezydenta, przewodniczącego 

rady gminy bądź 

przewodniczącego rady miasta) 
• przedstawia własne propozycje 

inicjatyw, które można by 

finansować z dochodów 

gminnych 
• podaje przykładowe rozwiązania 

problemów zaistniałych w 

gminie 
• ocenia pracę władz swojej gminy 
• opisuje sposób wyboru 
kandydatów do władz powiatowych 
• wskazuje miejsce urzędowania 

władz powiatu, na którego terenie 

mieszka 
• wymienia imiona i nazwiska osób 

pełniących najważniejsze funkcje 

w powiecie (starosty, 

przewodniczącego rady powiatu) 
• przedstawia własne propozycje 

inicjatyw, które można by 

finansować z dochodów 

powiatowych 
• podaje przykładowe rozwiązania 

problemów zaistniałych w 

powiecie 
• ocenia pracę władz swojego 
powiatu 
• omawia zmiany w podziale 

administracyjnym Polski, które 

zaszły od 1950 r. 
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dotyczące współpracy między 
różnymi organami władzy samorządu 
wojewódzkiego 
• wyjaśnia termin: Biuletyn 
Informacji Publicznej 
• wypełnia wybrane formularze 

urzędowe, np. wniosek o 

wydanie dowodu osobistego 
• odszukuje w różnych 

źródłach informacje na 

temat działalności 

wskazanych urzędów 
• tłumaczy, do czego służą karty 
opisu usługi 

• pobiera z internetu wybrane druki 
urzędowe 
 

• opisuje sposób wyboru 
kandydatów do władz wojewódzkich 
• wskazuje miejsce 

urzędowania władz 

województwa, na którego 

terenie mieszka 
• wymienia imiona i nazwiska 

osób pełniących 

najważniejsze funkcje w 

województwie (wojewody, 

marszałka wojewódzkiego) 
• przedstawia własne propozycje 

inicjatyw, które można by 

finansować z dochodów 

wojewódzkich 
• podaje przykładowe rozwiązania 

problemów zaistniałych w 

województwie 
• ocenia pracę władz swojego 
województwa 
• podaje własne propozycje zmian w 
funkcjonowaniu urzędów 
• wskazuje lokalizację 

najważniejszych urzędów w 

miejscu swojego zamieszkania 
• wymienia rodzaje usług 

świadczonych przez urzędy 

za pośrednictwem internetu 
• wyjaśnia konieczność 
informatyzacji administracji 
publicznej 

• podaje szanse i zagrożenia 
wynikające z informatyzacji urzędów 
 

 

II OKRES 

III POLSKA I ŚWIAT • wyjaśnia terminy: racja stanu, • ocenia bieżącą politykę - ocenia znaczenie  
takich elementów polskiej polityki 
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polityka zagraniczna, służba 

dyplomatyczna i konsularna 
• przedstawia kierunki polskiej 
polityki zagranicznej 
• wymienia podmioty uprawnione 

w Polsce do prowadzenia polityki 

zagranicznej 
• wskazuje główne kierunki polskiej 
polityki zagranicznej 

• na podstawie tekstu źródłowego 
omawia tezę o wpływie techniki na 
politykę międzynarodową 
• przedstawia najważniejsze etapy 
integracji europejskiej 
• charakteryzuje trzy filary Unii 
Europejskiej 
• wymienia nazwy organów Unii 
Europejskiej 
• wskazuje na mapie państwa 
członkowskie 

Unii Europejskiej 
• wyjaśnia termin: organizacja 
międzynarodowa 
• rozwija skrótowce: ONZ, NATO, 
OBWE, ZSRR 

• określa zasadnicze cele wybranych 
organizacji międzynarodowych, do 
których należy Polska 
• podaje nazwy najważniejszych 
organów ONZ 
• wymienia najważniejsze 
organizacje wyspecjalizowane 

ONZ 
• omawia przyczyny utworzenia 
ONZ 
• określa założenia i cele tej 
organizacji 

• charakteryzuje działalność 

zagraniczną Polski 
• wymienia zadania polskiej 
dyplomacji 
• charakteryzuje różne 

sposoby działania w 

polityce zagranicznej 
• na podstawie mapy przedstawia 

kierunki polskiej polityki 

zagranicznej w Europie i na 

świecie 
• uzasadnia konieczność współpracy 
międzynarodowej 
• omawia przyczyny integracji 
europejskiej 
• charakteryzuje organy Unii 
Europejskiej 
• wskazuje korzyści i zagrożenia 
wynikające z integracji Polski z Unią 
Europejską 
• uczestniczy w dyskusji na temat 
dalszego pogłębiania i poszerzania 
integracji Unii Europejskiej oraz 
wprowadzenia euro w Polsce 
• wymienia typy organizacji 
międzynarodowych 
• ocenia zaangażowanie 

Polski w funkcjonowanie 

organizacji 

międzynarodowych (np. 

NATO) 
• odszukuje informacje na temat 

wybranych organizacji 

międzynarodowych 
• wskazuje na mapie zasięg 

wybranych organizacji 

międzynarodowych 

• przedstawia genezę ONZ 

zagranicznej, jak: wejście  
w struktury NATO, UE, Rady 
Europy czy uczestnictwo w 
konfliktach zbrojnych w Iraku i - 
porównuje skuteczność działania 
poszczególnych organizacji 
międzynarodowych 
- zna aktualnych liderów 
poszczególnych organizacji 
międzynarodowych Afganistanie 
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UNESCO i UNICEF 
• wyjaśnia terminy: migracja, 
terroryzm 
• charakteryzuje aktualne 

konflikty i wskazuje na mapie 

miejsca, w których do nich 

doszło 
• wymienia potencjalne skutki 
konfliktów zbrojnych i działań 
terrorystycznych 
• wyjaśnia terminy: Trzeci 

Świat, pomoc humanitarna, 

globalizacja 
• charakteryzuje problemy 
współczesnego świata 

• wskazuje na mapie kraje bogatej 
Północy i biednego Południa 
 

• charakteryzuje poszczególne 
organy ONZ 
• ocenia skuteczność działań 
podejmowanych przez ONZ 
• lokalizuje na mapie miejsca misji 
pokojowych ONZ 
• uczestniczy w dyskusji na 

temat przyszłości i reformy 

ONZ 

• charakteryzuje różne formy 
migracji 
• tłumaczy, na czym polega 
uchodźstwo 
• odszukuje informacje na temat 

najważniejszych konfliktów 

zbrojnych na świecie 
• opisuje wybrane zamachy 
terrorystyczne w XXI w. 
• ocenia działalność 

terrorystyczną, uwzględniając 

zasady moralne, prawo oraz 

skuteczność działania 

• przedstawia sposoby 

rozwiązywania problemów 

współczesnego świata 
• uzasadnia konieczność niesienia 

pomocy humanitarnej w 

wybranych rejonach świata 
• charakteryzuje działalność 
organizacji humanitarnych 
• opisuje różne wymiary globalizacji 
• wskazuje pozytywne i 

negatywne strony globalizacji 
 

 

IV MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA 
• podaje umiejętności i 

predyspozycje osobiste 

• wymienia sposoby pozyskiwania 

informacji dotyczących dalszego 

- oddziela kwestię prestiżu 
zawodowego od wysokości zarobków 
związanych z wykonywaniem 
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niezbędne do wykonywania 

określonych zawodów 
• wskazuje własne predyspozycje 
zawodowe 
• wymienia rodzaje szkół w Polsce 
• omawia możliwości dalszego 
kształcenia 
• planuje własną ścieżkę edukacji i 
kariery zawodowej 
• na podstawie tekstu 

źródłowego wyjaśnia ideę 

zmian w polskim systemie 

kształcenia 
• na podstawie tekstu źródłowego 
przedstawia przyczyny 
funkcjonowania dotychczasowego 
systemu kształcenia na wybranych 
kierunkach 
• wyjaśnia terminy: rynek 

pracy, mobilność zawodowa, 

aktywność zawodowa, 

bezrobocie, bezrobotny, 
stopa bezrobocia 

• charakteryzuje potrzeby lokalnego 
rynku pracy 
• omawia działania instytucji 
wpływających na rynek pracy 
• wskazuje na mapie kierunki 
emigracji zarobkowej Polaków 
• podaje przyczyny emigracji 
zarobkowej Polaków 
• przedstawia korzyści i 

zagrożenia wynikające z 

istnienia emigracji zarobkowej 
• tłumaczy, na czym polega „drenaż 
mózgów” 

• wymienia zawody najbardziej 
poszukiwane na rynku pracy 

kształcenia 
• uzasadnia dokonany przez 

siebie wybór dalszej ścieżki 

edukacyjnej i kariery 

zawodowej 
• wskazuje zalety i wady 
wykonywania określonych zawodów 
• określa stopę bezrobocia w 

powiecie, na którego 

terenie mieszka 
• wskazuje przyczyny i skutki 
bezrobocia 

• ocenia sposoby przeciwdziałania 
bezrobociu 
• wskazuje korzyści wynikające ze 

zdobywania doświadczenia 

zawodowego w trakcie odbywania 

stażu 
• ocenia skuteczność różnych form 
poszukiwania pracy 

• odszukuje w internecie wzory CV  
i listu motywacyjnego 
• wymienia korzyści i zagrożenia 

związane z założeniem własnej 

firmy 
• charakteryzuje różne rodzaje 
działalności gospodarczej 

• omawia zasady marketingu i 
zarządzania 
• wymienia przyczyny nieuczciwych 
praktyk rynkowych 
• przedstawia rozwiązania, 

które mogłyby ograniczyć 

tzw. szarą strefę i nieetyczne 

zachowania w życiu 

gospodarczym 
• ocenia etyczność 

określonych zawodów 
- ocenia wady i zalety prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej, 
pracy na podstawie umowy o pracę i 
umowy cywilnej, pracy w pełnym i 
niepełnym wymiarze godzin 
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• wskazuje źródła informacji o 
ofertach pracy 
• redaguje CV i list motywacyjny 

• umie odpowiednio się zachować w 
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
• wymienia podstawowe prawa i 

obowiązki pracownika oraz 

pracodawcy 
• tłumaczy, na czym polega mobbing 

• na podstawie tekstu źródłowego 
określa obowiązki pracodawcy 
zatrudniającego osobę niepełnoletnią 
• wymienia zasady zatrudniania 
młodocianych 
• wyjaśnia wpływ związków 
zawodowych i Państwowej 

Inspekcji Pracy na warunki pracy 
• podaje nazwy instytucji, do których 
można zwrócić się 

o pomoc w przypadku 
łamania praw pracowniczych 

i mobbingu 
• opisuje rolę NSZZ „Solidarność”  
w walce o prawa pracownicze 
• wyjaśnia terminy: biznesplan, 
marketing 
• wymienia podstawowe procedury 

związane z założeniem firmy 
• określa rodzaje działalności 
gospodarczej 
• wyjaśnia terminy: 

norma moralna 

(etyczna), zaufanie 

publiczne 
• omawia rodzaje nieuczciwych 
praktyk 
• wymienia zawody zaufania 

określonych działań  

w życiu gospodarczym 
• odszukuje informacje o kodeksach 
etyki zawodowej 
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publicznego 
• na podstawie tekstu źródłowego 
gromadzi argumenty do dyskusji na 
temat braku możliwości prawnego 
usankcjonowania zaufania 
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1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się 
terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę  
w  konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, 
styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność 
i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów 
językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje 
w terminach naukowych. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz 
wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych 
i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 
definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy 
nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, 
ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, wypracowanie, kartkówka, egzamin próbny, udział w dyskusji, praca 
zespołowa, stosowanie wiedzy w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, recytacja, 
pokaz, praca projektowa, opracowanie referatu, opracowanie i wykonanie pomocy 
dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, praca z podręcznikiem i tekstem 
źródłowym, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, prowadzenie 
zeszytu, praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach, aktywność w kołach 
zainteresowań) 

3) Ocenianie bieżące: 
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
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w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć. 

b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa 
się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania 
wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych lub dwugodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, 
egzaminów próbnych, prac domowych i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, rozwiązywania konfliktów, prezentacji dłuższych 
wypowiedzi, udziału w dyskusjach (waga argumentów, estetyka i kultura wypowiedzi, 
dokumentowanie tez), prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego punktu 
widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, recytacji, prac 
wytwórczych, poczucia rytmu, melodyjności, gry na instrumencie, stosowania 
terminologii technicznej, wyszukiwania informacji w bazach danych, wrażliwości 
ucznia na barwy, światło, kształty, fakturę, perspektywę, dostrzegania form 
przestrzennych, artystycznych aspiracji, oryginalności pomysłu i kreatywności 
rozwiązań problemów plastycznych, sprawności technicznej, posługiwania się 
komputerem, sprawności manualnej, jakości wykonywanych prac, prób sprawności 
fizycznej, 
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 
(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, 
jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja twórcza, nowatorstwo, 
zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność stosowanych 
rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, 
estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach 
oraz zawodach, dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie 
referatu, folderu, wykonanie pomocy naukowej, posteru, portfolio, dodatkowych 
materiałów do lekcji i drobnych pomocy dydaktycznych, albumów, wykonanie pracy 
długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), udział w projektach 
edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych zdolności i zainteresowań, 
aktywność w kołach zainteresowań, zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział 
w uroczystościach i imprezach szkolnych, działania wiążące się z programem 
nauczania, jak i wykraczające poza program lekcji np.: przygotowanie materiału 
do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 
3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 

przykładów i źródeł, 
4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, 

zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa 
swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa 
(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
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podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty zaczerpnięte 
z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny 
i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 
merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, 
używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, 
używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu.  

4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 
przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez 
uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości 
od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 
7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 
1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza 
obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), 
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wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. Praca samodzielna. 
Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja 
materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się 
znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje 
swoją opinię na dany temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 
uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej 
dopuszcza się wydruk komputerowy). 
3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. 
Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca 
poprawna pod względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne 
nieliczne usterki językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje 
brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne 
skreślenia i poprawki, zauważa się spore odstępstwa od norm językowych, 
ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli 
pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca 
nieestetyczna (kartka zniszczona, zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm 
językowych powodujące miejscami niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne 
i interpunkcyjne lub udowodniono uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową:  
100% p.           – cel 
99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 
 

    7) Pisemna praca domowa:  
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 
1) kompletności treści, 
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2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 
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KODEKS PRZEDMIOTOWY:  
(WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH (kopia ze Statutu) – Na końcu może zawierać dodatkowe 
zapisy związane z przedmiotem, które nie mogą być sprzeczne z zapisami Statutu) 
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się 
w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod 
ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela 
na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza 
swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry 
i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim 
przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) 
szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na stojąco lub na siedząco. Sposób odpowiadania uczniów określają 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów w Wewnątrzszkolnym Systemie Kształcenia 
i Oceniania. (Podać własne) 
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, 
uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku 
na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
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4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 
uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo zaznaczonej 
nieobecności), 

5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania  
27. Dalsze własne ustalenia – jeśli takie są. 
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