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 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Klasa VIII  

Wymagania na poszczególne oceny 
 

Dział 
Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

 

Życie społeczne 

1. Człowiek w społeczeństwie. 

2. Grupy społeczne. 

3. Komunikacja i autoprezen-

tacja. 

4. Życie rodzinne. 

5. Edukacja i praca. 

6. Ekonomia na co dzień. 

- tłumaczy, co to znaczy, że 

człowiek jest istotą społeczną 

- wylicza pełnione przez 

siebie role społeczne 

- wyjaśnia, na czym polega 

komunikacja werbalna i nie-

werbalna 

- prowadzi rozmowę w spo-

sób kulturalny 

- wskazuje sposoby podej-

mowania decyzji w grupie 

- wyjaśnia terminy: konflikt, 

negocjacje, kompromis 

- podaje przykłady sytuacji 

konfliktowych w codziennym 

życiu 

- wyjaśnia, czym jest zbio-

rowość, a czym – grupa spo-

łeczna 

- podaje nazwy grup społecz-

nych, do których należy  

- wymienia funkcje rodziny 

- wyjaśnia, czym jest statut 

szkoły 

- wymienia podstawowe 

prawa i obowiązki ucznia 

- rozpoznaje podstawowe 

zasady i normy współżycia 

społecznego 

- wymienia podstawowe 

prawa obywatelskie Polaków 

- omawia przyczyny dyskry-

- wyjaśnia termin: socjaliza-

cja 

- wymienia role społeczne, 

jakie może odgrywać czło-

wiek 

- podaje zasady skutecznego 

porozumiewania się 

- wymienia podstawowe 

zasady publicznych wystą-

pień 

- wymienia różne typy za-

chowań i postaw w sytu-

acjach konfliktowych 

- wskazuje sposoby rozwią-

zywania konfliktów  

- tłumaczy, na czym polega 

konflikt pokoleń, na podsta-

wie tekstu źródłowego 

- określa rolę kontaktów i 

więzi z innymi ludźmi w 

życiu człowieka 

- przedstawia podział grup 

społecznych 

- omawia strukturę władz 

szkoły 

- podaje przykłady działań 

samorządu uczniowskiego  

- wyjaśnia, dlaczego należy 

przestrzegać norm społecz-

nych 

- tłumaczy, na czym polega 

tolerancja i nietolerancja 

- wyjaśnia, co decyduje o 

dobrych relacjach z innymi 

ludźmi 

- określa, w jakich sytu-

acjach człowiek może utra-

cić swoją indywidualność,  

- przekazuje komunikat w 

sposób werbalny i niewer-

balny 

- odczytuje w sposób prawi-

dłowy gesty rozmówcy 

- określa reguły przemawia-

nia w sytuacjach oficjalnych 

- podaje zalety pracy zespo-

łowej 

- wskazuje problemy, z któ-

rymi najczęściej wiąże się 

konflikt pokoleń, na podsta-

wie tekstu źródłowego 

- wymienia korzyści płynące 

z przynależności do różnych 

grup społecznych 

- dostrzega wpływ grupy na 

jednostkę 

- charakteryzuje współcze-

sny model rodziny 

- określa zadania poszcze-

gólnych organów władz 

szkoły 

- podaje przykłady postępo-

wania zgodne z określonymi 

normami 

- wskazuje czynniki sprzy-

jające socjalizacji i ją ogra-

niczające  

- wyjaśnia znaczenie mowy 

ciała w akcie komunikacji 

- uczestniczy w dyskusji lub 

debacie na wybrany temat 

- podaje negatywne skutki 

różnych zachowań w sytu-

acjach konfliktowych 

- omawia hierarchię grupy 

- przedstawia cechy, jakie 

powinien mieć przywódca 

grupy 

- tłumaczy, na czym polega 

wartość i rola rodziny oraz 

specyfika więzi rodzinnych 

- podaje sposoby aktywnego 

uczestniczenia w życiu szko-

ły 

- uzasadnia, które normy 

społeczne uważa za naj-

ważniejsze 

- uzasadnia dokonany przez 

siebie wybór dalszej ścieżki 

edukacyjnej i kariery zawo-

dowej 

- wskazuje zalety  

i wady wykonywania okre-

ślonych  

zawodów 

- określa liczebność i rodzaje 

- wymienia przyczyny kon-

fliktu ról społecznych 

- prezentuje publicznie przy-

gotowane wystąpienie 

- tłumaczy, na czym polega 

debata oksfordzka 

- symuluje  prowadzenie me-

diacji pomiędzy zwaśniony-

mi stronami 

- wyjaśnia terminy: rodzina 

niepełna, rodzina przybrana, 

rodzina zastępcza 

- omawia wybrany problem 

swojej społeczności szkolnej 

i wskazuje sposoby jego roz-

wiązania 

- przedstawia sposoby zapo-

biegania dyskryminacji  

w szkole 

- oddziela kwestię prestiżu 

zawodowego od wysokości 

zarobków związanych z wy-

konywaniem określonych 

zawodów 

- ocenia wady i zalety prowa-

dzenia własnej działalności 

gospodarczej, pracy na pod-

stawie umowy o pracę i 

umowy cywilnej, pracy w 

pełnym i niepełnym wymia-

rze godzin 

- wymienia zadania rzeczni-
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minacji w szkole 

- wyjaśnia terminy: społecz-

ność, społeczność lokalna 

- tłumaczy, czym są potrzeby 

- wskazuje potrzeby niższego 

i wyższego rzędu 

- podaje umiejętności  

i predyspozycje osobiste 

niezbędne do wykonywania 

określonych zawodów 

- wskazuje własne predyspo-

zycje zawodowe 

- wymienia rodzaje szkół w 

Polsce 

- omawia możliwości dal-

szego kształcenia 

- wyjaśnia, czym jest gospo-

darstwo domowe 

- przedstawia różne źródła 

dochodów w gospodarstwach 

domowych 

- planuje swoje wydatki 

- wyjaśnia, kim jest konsu-

ment 

- wymienia podstawowe 

prawa konsumenta 

- tłumaczy, czym jest gwa-

rancja towaru 

 

- podaje przyczyny nietole-

rancji 

- wymienia różne sposoby 

realizacji tej samej potrzeby 

- planuje własną ścieżkę 

edukacji i kariery zawodo-

wej 

- na podstawie tekstu źró-

dłowego wyjaśnia ideę 

zmian w polskim systemie 

kształcenia 

- wymienia rodzaje gospo-

darstw domowych 

- podaje sposoby zgłaszania 

reklamacji 

- wskazuje instytucje zajmu-

jące się ochroną praw kon-

sumenta 

- omawia skutki nieprze-

strzegania norm społecznych 

- wymienia korzyści płynące 

z życia w społeczności 

- przedstawia hierarchię po-

trzeb według A. Maslowa 

- wymienia sposoby pozy-

skiwania informacji dotyczą-

cych dalszego kształcenia 

- ocenia skuteczność różno-

rodnych sposobów pozyski-

wania informacji 

- planuje budżet domowy 

- wyjaśnia, czym są wydatki 

stałe i zmienne 

- podaje, na co należy zwró-

cić uwagę przy dokonywa-

niu zakupu towaru 

- omawia prawa konsumenta 

i obowiązki sprzedawcy 

- prawidłowo wypełnia for-

mularz reklamacyjny 

 

współczesnych polskich 

gospodarstw domowych 

 

ka konsumentów 

- tłumaczy, czym zajmuje się 

Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów 
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Prawo i prawa człowieka 

1. Prawa człowieka. 

2. Katalog praw człowieka. 

3.Ochrona praw człowieka. 

4. Bezpieczeństwo nieletnich. 

5. Służby ochrony prawa. 

- wymienia podstawowe 

dokumenty stanowiące zbiór 

najważniejszych praw i wol-

ności człowieka, 

- wymienia prawa i wolności 

obywatelskie w państwie 

demokratycznym, 

- zna Konwencję Praw 

Dziecka, 

- potrafi wymienić instytucje 

i organizacje zajmujące się 

ochroną praw człowieka, 

- rozumie pojęcie nieletni,  

- wymienia służby ochrony 

prawa w Polsce. 

 

 

- klasyfikuje prawa (osobi-

ste, polityczne, ekono-

miczne, socjalne i kultu-

ralne) i podaje przykłady - 

wskazuje różnice między 

działalnością fundacji i sto-

warzyszenia, 

- wymienia i opisuje prawa 

dzieci, 

- wymienia przyczyny łama-

nia praw człowieka, 

- przedstawia prawa i wol-

ności obywatelskie Polaków 

- określa, czym zajmuje się 

Rzecznik Praw Obywatel-

skich i Rzecznik Praw 

Dziecka w Polsce 

- przedstawia rolę organiza-

cji pozarządowych w  syste-

mie ochrony praw czło-

wieka, 

- zna zagrożenia wynikające 

z korzystania z Internetu, 

- opisuje uprawnienia poli-

cji,  

 

 

- wymienia przykłady praw 

przysługujących obywate-

lom w krajach demokratycz-

nych 

- przyporządkowuje prawa 

obywateli do odpowiednich 

kategorii praw 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

państwo demokratyczne dba 

o dobro obywateli,  

- wyjaśnia termin: wolność 

słowa 

- rozpoznaje zagrożenia 

związane z nietolerancją,  

-na podstawie tekstu źródło-

wego opisuje sposób wyboru 

i zadania RPO i RPD, 

- wyjaśnia na czym polega 

odpowiedzialność prawna 

nieletnich, 

- wyjaśnia czym jest cyber-

przemoc, podaje jej przy-

kłady 

- charakteryzuje wybrane 

zadania służb mundurowych, 

- wyjaśnia czym są generacje 

praw człowieka, 

- charakteryzuje wolności i 

prawa człowieka i obywatela 

zagwarantowane w Konsty-

tucji RP, 

- omawia przyczyny łamania 

praw człowieka we współ-

czesnym świecie, 

- wyjaśnia czym zajmuje się 

Fundusz Narodów Zjed-

noczonych na rzecz Dzieci 

(UNICEF) oraz Międzyna-

rodowy Komitet Czerwo-

nego Krzyża, 

- omawia prawa ofiary, 

świadka i oskarżonego w 

sądzie, 

 

 

- podaje przykłady łamania 

praw człowieka i praw dzieci 

we współczesnym świecie, 

dokonuje oceny tego zjawi-

ska, 

- ocenia wkład Polski w two-

rzenie systemu ochrony praw 

człowieka, 

- podejmuje dyskusję na 

temat stanu ochrony praw 

człowieka i praw dzieci w 

Polsce, 

- wyjaśnia w jakich okolicz-

nościach nieletni może od-

powiadać przed sądem na 

takich samych prawach jak 

osoba dorosła, 

Społeczność lokalna i regio-

nalna 

1. Czym jest samorząd? 

2. Samorząd gminny. 

3. Powiat i województwo. 

4. Obywatele a organy samo-

rządu. 

- przedstawia ideę samorząd-

ności 

- tłumaczy, na czym polega 

zasada pomocniczości 

- wymienia typy gmin 

- charakteryzuje specyfikę 

poszczególnych typów gmin 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

obywatele mogą wpływać na 

decyzje władz gminy, 

- wymienia typy  powiatów  

- charakteryzuje specyfikę 

- wyjaśnia termin: decentra-

lizacja władzy 

- opisuje założenia reformy 

samorządu terytorialnego  

z 1999 r. 

- omawia różnice między 

uprawnieniami władzy wy-

konawczej a kompetencjami 

władzy uchwałodawczej w 

gminie, powiecie i woje-

wództwie, 

- określa zadania władz 

- opisuje sposób  

wyboru kandydatów do 

władz gminnych 

- wskazuje miejsce urzędo-

wania władz gminy, na któ-

rej terenie mieszka 

- wymienia imiona  

i nazwiska osób pełniących 

najważniejsze funkcje w 

gminie (wójta, burmistrza 

lub prezydenta, przewodni-

czącego rady gminy bądź 

- omawia, kto i w jaki spo-

sób nadzoruje samorząd 

terytorialny 

- uzasadnia konieczność 

sprawowania nadzoru nad 

samorządem terytorialnym 

- przedstawia własne pro-

pozycje inicjatyw, które 

można by finansować z 

dochodów gminnych 

- podaje przykładowe roz-

wiązania problemów zaist-

- przedstawia genezę samo-

rządności w Polsce i na świe-

cie 

- inicjuje działania, które 

wpłynęłyby na podniesienie 

jakości życia mieszkańców  

w jego gminie 

- inicjuje działania, które 

wpłynęłyby na podniesienie 

jakości życia mieszkańców  

w jego powiecie 

- rozpoznaje herb swojej 
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poszczególnych typów po-

wiatów, 

- wyjaśnia, jaka jest rola 

wojewody 

- podaje przykłady spraw 

urzędowych, które można 

załatwić na poziomie  

województwa, 

- wypełnia wybrane formula-

rze urzędowe, np. wniosek o 

wydanie dowodu osobistego 

- pobiera z Internetu wybrane 

druki  urzędowe. 

gminnych 

- podaje przykłady spraw 

urzędowych, które można 

załatwić na poziomie gminy 

- wskazuje źródła gminnych 

dochodów  

i wydatków 

- określa zadania władz po-

wiatowych 

- podaje przykłady spraw 

urzędowych, które można 

załatwić na poziomie po-

wiatu 

- wskazuje źródła powiato-

wych dochodów i wydatków 

- określa zadania samorządu 

wojewódzkiego 

- wskazuje źródła woje-

wódzkich dochodów i wy-

datków 

- na podstawie tekstu źró-

dłowego przedstawia głów-

ne problemy dotyczące 

współpracy między różnymi 

organami władzy samorządu 

wojewódzkiego, 

- wyjaśnia termin: Biuletyn 

Informacji Publicznej 

- odszukuje w różnych źró-

dłach informacje na temat 

działalności wskazanych 

urzędów 

przewodniczącego rady mia-

sta). 

- opisuje sposób wyboru 

kandydatów do władz po-

wiatowych 

- wskazuje miejsce urzędo-

wania władz powiatu, na 

którego terenie mieszka 

- wymienia imiona  

i nazwiska osób pełniących 

najważniejsze funkcje w 

powiecie (starosty, przewod-

niczącego rady powiatu), 

- opisuje sposób wyboru 

kandydatów do władz woje-

wódzkich 

- wskazuje miejsce urzędo-

wania władz województwa, 

na którego terenie mieszka 

- wymienia imiona  

i nazwiska osób pełniących 

najważniejsze funkcje w 

województwie (wojewody,  

marszałka wojewódzkiego), 

- wskazuje lokalizację naj-

ważniejszych urzędów w 

miejscu swojego zamieszka-

nia 

- wymienia rodzaje usług 

świadczonych przez urzędy 

za pośrednictwem Internetu 

niałych w gminie 

- ocenia pracę władz swojej 

gminy, 

- przedstawia własne pro-

pozycje inicjatyw, które 

można by finansować z 

dochodów powiatowych 

- podaje przykładowe roz-

wiązania problemów zaist-

niałych  

w powiecie 

- ocenia pracę władz swo-

jego powiatu, 

- omawia zmiany w podziale 

administracyjnym Polski, 

które zaszły od 1950 r. 

- przedstawia własne pro-

pozycje inicjatyw, które 

można by finansować z 

dochodów wojewódzkich 

- podaje przykładowe roz-

wiązania problemów zaist-

niałych  

w województwie 

- ocenia pracę władz swo-

jego województwa, 

- podaje własne propozycje 

zmian w funkcjonowaniu 

urzędów 

- wyjaśnia konieczność in-

formatyzacji administracji  

publicznej 

- podaje szanse  

i zagrożenia wynikające z 

informatyzacji urzędów 

gminy, powiatu oraz woje-

wództwa i wyjaśnia ich sym-

bolikę, 

- wyjaśnia pojęcie  

biurokracji i podaje jej cechy 

pozytywne (idealne) oraz ne-

gatywne 

- proponuje zmiany na stro-

nie internetowej urzędu w 

swojej miejscowości lub 

tworzy własną stronę WWW. 
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Wspólnota narodowa 

1. Naród i ojczyzna. 

2. Obywatelstwo i narodo-

wość. 

3. Postawa patriotyczna. 

4.Mniejszości i imigranci. 

5. Tolerancja i przejawy kse-

nofobii. 

- wyjaśnia terminy: ojczyzna, 

patriotyzm 

- przedstawia obowiązki 

obywateli wobec ojczyzny 

- wyjaśnia terminy: mniej-

szości narodowe, mniejszości 

etniczne 

- wymienia mniejszości na-

rodowe i etniczne mieszka-

jące w Polsce 

- wyjaśnia termin: obywatel-

stwo 

- wymienia prawa i obo-

wiązki obywatela Polski 

- omawia cechy charaktery-

zujące dobrego obywatela 

 

- wyjaśnia terminy: tożsa-

mość narodowa, dziedzictwo 

narodowe 

- podaje daty polskich świąt 

narodowych 

- omawia czynniki sprzyja-

jące kształtowaniu się naro-

dów 

- tłumaczy, na czym polega 

patriotyzm lokalny 

- wymienia rodzaje patrioty-

zmu, na podstawie tekstu 

źródłowego 

- charakteryzuje różne po-

stawy patriotyczne – nacjo-

nalizm, szowinizm i kosmo-

polityzm 

- określa, czym jest stereo-

typ i wymienia jego cechy 

- podaje podstawowe prawa 

mniejszości narodowych i 

etnicznych w Polsce 

- uzasadnia konieczność 

poszanowania odrębności 

kulturowej mniejszości 

narodowych  

- wskazuje największe sku-

piska Polonii na świecie 

 

- podaje przykłady polskiego 

dziedzictwa narodowego 

- określa rolę symboli naro-

dowych 

- wskazuje różnice pomiędzy 

patriotyzmem a nacjonali-

zmem i szowinizmem 

- omawia prawa mniejszości 

narodowych i etnicznych w 

Polsce 

- wskazuje na mapie pań-

stwo, w którym znajduje się 

największe skupisko Polonii 

- podaje czynniki wpływa-

jące na kształtowanie poczu-

cia odrębności kulturowej, 

na podstawie tekstu źródło-

wego 

 

- przedstawia etapy po-

wstawania narodu polskiego 

- wyjaśnia, dlaczego utrata 

niepodległości i okres zabo-

rów wpłynęły na kształto-

wanie świadomości naro-

dowej Polaków 

- charakteryzuje współczesne 

formy patriotyzmu 

- wskazuje więzi łączące 

Polonię z państwem i naro-

dem polskim 

- wymienia dziedziny ak-

tywności Polonii 

- omawia pozytywne i ne-

gatywne skutki emigracji 

Polaków 

- wymienia zalety uczest-

nictwa w tworzeniu kultury 

narodowej  

- omawia dobre oraz złe 

strony wielonarodowości 

- wyjaśnia znaczenie stereo-

typu w odniesieniu do naro-

dów 

- podaje przykłady pozytyw-

nych stereotypów narodo-

wych 

- ocenia stosunek Polaków 

do mniejszości narodowych 
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Ustrój Rzeczypospolitej Pol-

skiej 

1. Państwo i demokracja. 

2. Polska państwem demokra-

tycznym. 

3. Sejm i senat. 

4. Prezydent i Rada Mini-

strów. 

5. Sądy i trybunały. 

6. Organizacje obywatelskie. 

7. Media i opinia publiczna. 

- wyjaśnia termin: państwo 

- przyporządkowuje Polskę 

do właściwego rodzaju pań-

stwa 

- wymienia cechy państwa 

- charakteryzuje ustroje: 

demokratyczny, autorytarny i 

totalitarny 

- wskazuje różnice między 

monarchią a republiką 

- wyjaśnia terminy: konstytu-

cja, suwerenność narodu 

- omawia różnicę między 

prawami a obowiązkami 

konstytucyjnymi 

- wymienia podstawowe 

prawa obywatelskie Polaków 

- określa obowiązki obywa-

telskie Polaków 

- opisuje rolę parlamentu w 

koncepcji trójpodziału wła-

dzy 

- określa funkcje sejmu i 

senatu 

- wymienia warunki, które 

musi spełnić kandydat na 

posła lub senatora, 

- opisuje rolę władzy wyko-

nawczej w koncepcji trójpo-

działu władzy 

- podaje imię i nazwisko 

obecnego Prezydenta RP 

oraz aktualnego Prezesa 

Rady Ministrów, 

- wyjaśnia termin: prawo 

- charakteryzuje specyfikę 

władzy sądowniczej w kon-

cepcji trójpodziału władzy 

- opisuje rolę sędziego w 

- podaje nazwy trzech 

państw federacyjnych i uni-

tarnych 

- określa funkcje państwa 

- rozróżnia pojęcia obywa-

telstwo i narodowość, 

- wymienia nazwy dwóch 

państw demokratycznych, 

autorytarnych i totalitarnych 

- podaje nazwy dwóch mo-

narchii i republik 

- wyjaśnia terminy: pream-

buła, trójpodział władzy, 

państwo prawa, decentrali-

zacja władzy 

- odszukuje w Konstytucji 

III RP rozdziały, w których 

zawarte są podstawowe za-

sady ustroju oraz wolności, 

prawa i obowiązki obywateli 

- wyjaśnia terminy: próg 

wyborczy, Zgromadzenie 

Narodowe, inicjatywa usta-

wodawcza, ordynacja wy-

borcza, wotum zaufania, 

wotum  

nieufności 

- omawia funkcjonowanie 

polskiego parlamentu 

- przedstawia kwestie zwią-

zane z zasadami wyborczy-

mi 

- tłumaczy, na czym polega 

proces ustawodawczy 

- wylicza uprawnienia sejmu 

i senatu w Polsce 

- charakteryzuje poszcze-

gólne etapy procesu ustawo-

dawczego, 

- omawia cechy państwa 

- opisuje wewnętrzne i ze-

wnętrzne funkcje państwa  

- wyjaśnia termin: repatria-

cja, 

- charakteryzuje rolę obywa-

teli w państwie demokra-

tycznym, autorytarnym i 

totalitarnym 

- wyjaśnia terminy: ideolo-

gia, gospodarka centralnie 

sterowana, kadencja 

- wyjaśnia znaczenie naczel-

nych zasad konstytucyjnych 

dla określenia ustroju pań-

stwa 

- omawia znaczenie praw i 

obowiązków wynikających z 

Konstytucji III RP 

- wymienia przykłady sytu-

acji, w których doszło do 

naruszenia praw obywateli, 

- wymienia podmioty, któ-

rym przysługuje inicjatywa 

ustawodawcza 

- opisuje, na czym polega 

praca parlamentarzysty 

- odszukuje w źródłach do-

datkowe informacje na temat 

regulaminu pracy sejmu i 

senatu 

- interpretuje wybrane frag-

menty Konstytucji III RP, 

- wyjaśnia terminy: dymisja, 

Rada Gabinetowa, kontrasy-

gnata, ratyfikacja 

- wymienia cechy, którymi 

powinny charakteryzować 

się osoby chcące brać ak-

- wskazuje na mapie państwa 

federacyjne i unitarne 

- przedstawia sposoby uzy-

skania obywatelstwa pol-

skiego 

- opisuje sposoby powsta-

wania trzech typów ustrojów 

politycznych  

- wyjaśnia genezę różnych 

form rządów 

- wskazuje na mapie państwa 

demokratyczne, autorytarne i 

totalitarne 

- odszukuje na mapie mo-

narchie i republiki 

- uzasadnia znaczenie nad-

rzędności konstytucji nad 

innymi  aktami prawnymi 

- interpretuje wybrane frag-

menty  Konstytucji III RP, 

- przedstawia genezę pol-

skiego parlamentaryzmu 

- ocenia pracę wybranego 

parlamentarzysty 

- określa rolę Prezydenta RP 

i Trybunału Konsty-

tucyjnego w procesie usta-

wodawczym 

- aktywnie uczestniczy w 

symulacji procesu usta-

wodawczego 

- wymienia i rozróżnia funk-

cje sejmu i senatu, -  

- ocenia pracę obecnego 

Prezydenta RP oraz aktual-

nych członków Rady  

Ministrów, 

- ocenia działalność sądów, 

prokuratury i policji w Pol-

- samodzielnie tworzy defini-

cje państwa federacyjnego i 

państwa unitarnego 

- ocenia relacje państwo – 

obywatel, 

- rozpoznaje przywódców 

najważniejszych państw 

współczesnych 

- wyjaśnia terminy: indoktry-

nacja, pucz, system prezy-

dencki, parlamentarny i mie-

szany 

- ocenia jakość Konstytucji i 

prawa stanowionego w Pol-

sce 

- porównuje Konstytucję III 

RP z rozwiązaniami ustrojo-

wymi innych państw, 

- ocenia jakość prawa stano-

wionego przez polski sejm i 

senat 

- opisuje na podstawie ilu-

stracji lub schematu salę 

posiedzeń sejmu 

- orientuje się w bieżących 

wydarzeniach związanych z 

funkcjonowaniem parla-

mentu, 

- wyjaśnia zasadność tworze-

nia tzw. „gabinetów cieni” 

- wyjaśnia rolę międzynaro-

dowych organów sądowni-

czych 

- identyfikuje i objaśnia pro-

blemy polskiego wymiaru 

sprawiedliwości 

- uzasadnia konieczność nie-

zależności władzy sądowni-

czej od innych władz, 
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sprawowaniu władzy sądow-

niczej 

- uzasadnia konieczność 

niezawisłości władzy sądow-

niczej, 

- wyjaśnia terminy: opinia 

publiczna, mass media, cen-

zura 

- wymienia funkcje mass 

mediów, 

- wymienia różne formy 

udziały obywateli w życiu 

publicznym, 

 

- wymienia podstawowe 

kompetencje Prezydenta RP 

i Rady Ministrów 

- przedstawia procedury wy-

boru Prezydenta RP i Rady 

Ministrów, 

- wyjaśnia terminy: adwo-

kat, radca prawny 

- wymienia rodzaje sądów i 

trybunałów  w Polsce 

- tłumaczy, na czym polega 

zasada niezawisłości sę-

dziów 

- rozróżnia specyfikę pracy 

prokuratury i policji 

- omawia różne  formy 

udziału obywateli w życiu 

publicznym 

- rozróżnia formy społecz-

nego protestu 

- wyjaśnia termin „czwarta 

władza” 

- opisuje funkcje mass me-

diów, 

- omawia zadania organiza-

cji pozarządowych  

 

tywny udział w życiu spo-

łecznym,  

- wymienia imiona  

i nazwiska wszystkich pre-

zydentów Polski po 1989 r       

--uzasadnia konieczność 

udziału obywateli w życiu 

publicznym 

- opisuje procedury odwoła-

nia Prezydenta RP i Rady 

Ministrów 

- porównuje kompetencje 

Prezydenta RP z uprawnie-

niami prezesa Rady Mini-

strów 

- wymienia kompetencje 

poszczególnych organów 

władzy sądowniczej w Pol-

sce 

- wyjaśnia, na czym polega 

zasada instancyjności sądów, 

- wymienia nazwy ośrodków 

badania opinii publicznej 

- rozróżnia i charakteryzuje 

rodzaje cenzury 

- korzysta z różnych źródeł 

informacji, 

- przedstawia zasady wolon-

tariatu  

- tłumaczy, jaką rolę odgry-

wają w społeczeństwie orga-

nizacje non profit,  

 
 

 

 

 

sce 

- podaje nazwy instytucji, do 

których można się zwrócić w 

przypadku bycia świadkiem 

naruszenia prawa, 

- podaje sposoby przepro-

wadzania badań opinii pu-

blicznej 

- wyjaśnia wpływ mass me-

diów oraz opinii publicznej 

na działalność władz i za-

chowania  

społeczne, 

- podaje przykłady orga-

nizacji non profit działają-

cych w najbliższej okolicy 

 

- dostrzega wady i zalety róż-

nych metod badania opinii 

publicznej 

- rozumie i wyjaśnia problem 

manipulowania społeczeń-

stwem za pomocą wyników 

badań oraz odpowiednio 

formułowanych informacji. 

- wskazuje korzyści wynika-

jące z pracy wolontariuszy 

dla obywatela i społeczeń-

stwa 

 

 

Sprawy międzynarodowe - wyjaśnia termin: polityka - omawia przyczyny utwo- - przedstawia genezę ONZ - ocenia skuteczność działań - wyjaśnia mechanizmy 
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1. Organizacje międzynaro-

dowe. 

2. Unia Europejska. 

3. Polska w Unii Europejskiej. 

4.  

Problemy współczesnego świa-

ta.  

5. Konflikty zbrojne. 

zagraniczna 

- wymienia podmioty upraw-

nione w Polsce do prowadze-

nia polityki zagranicznej 

- wskazuje główne kierunki 

polskiej polityki zagranicznej 

- podaje nazwy najważniej-

szych organów ONZ 

- wymienia najważniejsze 

organizacje wyspecjalizo-

wane ONZ, 

- wyjaśnia termin: organiza-

cja międzynarodowa 

- rozwija skrótowce: ONZ, 

NATO, ZSRR, 

- przedstawia najważniejsze 

etapy integracji europejskiej 

- wymienia nazwy organów 

Unii Europejskiej, 

- zna datę przystąpienia Pol-

ski do UE, 

- wyjaśnia terminy: Trzeci 

Świat, pomoc humanitarna 

- wskazuje na mapie kraje 

bogatej Północy i biednego 

Południa, 

- wyjaśnia terminy: migracja, 

terroryzm 

- wymienia potencjalne skut-

ki konfliktów zbrojnych i 

działań terrorystycznych 

 

 

rzenia ONZ 

- określa założenia i cele 

ONZ 

- charakteryzuje działalność 

UNESCO i UNICEF, 

- określa zasadnicze cele 

wybranych organizacji mię-

dzynarodowych, do których 

należy Polska, 

- wskazuje na mapie pań-

stwa członkowskie Unii 

Europejskiej, 

- wymienia prawa obywatela 

Unii Europejskiej. 

- wyjaśnia termin: globali-

zacja 

- charakteryzuje problemy 

współczesnego świata, 

- charakteryzuje aktualne 

konflikty i wskazuje na 

mapie miejsca, w których do 

nich doszło 

- opisuje różnorodne formy 

działań terrorystycznych 

- charakteryzuje  

poszczególne organy ONZ 

- lokalizuje na mapie miejsca 

misji pokojowych ONZ, 

- wskazuje na mapie zasięg 

wybranych organizacji mię-

dzynarodowych, 

- przedstawia przyczyny 

integracji europejskiej 

- omawia szczegółowo etapy 

integracji europejskiej 

- charakteryzuje organy Unii 

Europejskiej, 

- krótko charakteryzuje fun-

dusze unijne w Polsce, -        

-określa najczęstsze przy-

czyny konfliktów we współ-

czesnym świecie, 

- przedstawia sposoby roz-

wiązywania problemów 

współczesnego świata 

- charakteryzuje działalność 

organizacji humanitarnych 

- opisuje różne wymiary 

globalizacji, 

- charakteryzuje różne formy 

migracji 

- tłumaczy, na czym polega 

uchodźstwo 

- opisuje wybrane zamachy 

terrorystyczne w XXI w. 

podejmowanych przez ONZ 

- uczestniczy w dyskusji na 

temat przyszłości i reformy 

ONZ, 

- ocenia zaangażowanie 

Polski w funkcjonowanie 

organizacji międzynarodo-

wych (np. NATO) 

- odszukuje informacje na 

temat wybranych organizacji 

międzynarodowych, 

- wskazuje korzyści  

i zagrożenia wynikające z 

integracji Polski z Unią 

Europejską 

- uczestniczy w dyskusji na 

temat dalszego pogłębiania i 

poszerzania integracji Unii 

Europejskiej, 

- uzasadnia konieczność 

niesienia pomocy humani-

tarnej w wybranych rejonach 

świata 

- wskazuje pozytywne i 

negatywne strony globaliza-

cji, 

- ocenia działalność terrory-

styczną, uwzględniając zasa-

dy moralne, prawo oraz 

skuteczność działania 

- odszukuje informacje na 

temat najważniejszych kon-

fliktów zbrojnych na świecie 

 

funkcjonowania ONZ, 

- porównuje skuteczność 

działania poszczególnych 

organizacji międzynarodo-

wych, 

- poszukuje informacji na 

temat programów unijnych 

oraz budżetu UE 

- ocenia różnorodne aspekty 

funkcjonowania UE: finan-

sowy, polityczny, społeczny, 

kulturowy itp., 

- ocenia skuteczność różno-

rodnych form przeciwdziała-

nia problemom współcze-

snego świata (pomoc huma-

nitarna organizacji  

rządowych i pozarządo-

wych). 

- wskazuje miejsca poten-

cjalnych konfliktów w przy-

szłości i uzasadnia swój 

wybór 

- proponuje działania lo-

kalne, państwowe i między-

narodowe zmierzające do 

rozwiązania problemów  

migracyjnych. 

 

 

 


