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Wymagania edukacyjne     – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 

 

I. Podstawy prawne 

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów           w szkołach publicznych . 

2. Statut ZSB w Brzozowie. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

4. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie  Nowa Era. 

II. Ocenie podlega 

1. Znajomość i rozumienie treści programowych. 

2. Opisywanie zjawisk i procesów społecznych z użyciem terminologii stosowanej              naukach humanistycznych. 

3. Znajomość faktów oraz dostrzeganie skutków i zjawisk problemów społecznych i politycznych. 

4. Znajomość i ocena postaci życia publicznego. 

5. Gotowość do przyjmowania roli liderów społecznych. 

6. Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie. 

7. Umiejętność analizy tekstów źródłowych. 

8. Umiejętność promowania zasad tolerancji i pluralizmu światopoglądowego. 
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9. Umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji. 

10. Synchronizacja wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie. 

III. Zasady ogólne 

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie powinna być mniejsza niż 3 oceny. 

3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i 

kartkówek. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania domowego, brak zeszytu, brak podręcznika. 

4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń w przypadku 

nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić. 

5. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie 

napisanych samodzielnie, plagiatów z internetu równa się ocenie niedostatecznej. 

6. Prace pisemnie napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu (ocena niedostateczna chyba, że uczeń ma orzeczenie 

poradni o dysfunkcjach). 

7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nie klasyfikowany. 

8. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych (dłuższa nieobecność w 

szkole) powinien napisać go          w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i zapisane   w dzienniku lekcyjnym. 

10. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu sprawdzian zostaje przesunięty na termin nowo uzgodniony z 

klasą. 
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11. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej sprawdzianu podsumowującego większą partię materiału w formie i terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Nie zgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny.  

12. Uczniowi, który opuścił pierwszy termin pisania sprawdzianu (z pkt 11)przepada prawo poprawy oceny niedostatecznej. 

13. Nieobecność ucznia na pierwszym i drugim terminie sprawdzianu (z pkt 12) jest podstawą do obniżenia oceny śródrocznej/rocznej. 

14. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na sprawdzianie (odpisywanie, rozmawianie, posiadanie „ściągi” itp.) 

traci prawo do jej poprawiania. 

15. Poprawa ocen niedostatecznych może odbywać się po lekcjach. 

16. Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.  

17. Termin podania wyników kartkówki, sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może być 

przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, ewentualnie przesunięty na termin uzgodniony z klasą). 

18. Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia uczniom do wglądu, omawia błędy      a następnie przechowuje je do końca roku 

szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia. 

19. Warunki i tryb uzyskania wyższej (o jeden stopień) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ustala nauczyciel biorąc pod uwagę: 

- udział w sprawdzianach, 

- systematyczność odrabiania zadań domowych, 

- przygotowań do lekcji, 

- aktywność na zajęciach. 

Jeżeli uczeń chce podnieść ocenę o stopień wyżej od oceny proponowanej przez nauczyciela pisze sprawdzian obejmujący materiał z całego 

roku, w którym ujęte są zadania zgodne ze standardami wymagań edukacyjnych na dany stopień. 
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IV. Ogólne kryteria oceny 

Ocena celująca (6)  

Uczeń:  

–  zna literaturę popularnonaukową , potrafi zastosować wiedzę w różnych sytuacjach problemowych,  

– samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,  

– startuje z sukcesami w konkursach i olimpiadach z wiedzy o społeczeństwie, 

– samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy społeczne, polityczne lub prawne z wykorzystaniem popularnonaukowych i naukowych źródeł 

informacji. 

Ocena bardzo dobra (5)  

Uczeń:  

– ma wiedzę i umiejętności  określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w różnych sytuacjach problemowych,  

– analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach , potrafi je samodzielnie zinterpretować,  

– zauważa rozmaite interpretacje wydarzeń i procesów społecznych, politycznych. 

– samodzielnie ocenia postacie, wydarzenia i procesy,  

– aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych,  

– uczeń jest ponadprzeciętnie aktywny, zaangażowany w akcje społeczne i proobywatelskie. 

  

Ocena dobra (4)  

Uczeń:  

– ma wiedzę i umiejętności  określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w typowych sytuacjach,  

– analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach,  

– przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji, 

– zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów na forum klasy, 

- umie poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce . 
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Ocena dostateczna (3) 

Uczeń:  

– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej,  

– selekcjonuje podstawowe fakty,  

– rozumie polecenia i instrukcje,  

– odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy,  

– odróżnia fakty od opinii,  

– aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych,  

– samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej.  

 

Ocena dopuszczająca (2)  

Uczeń:  

– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej,  

– sytuuje najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni,  

– rozpoznaje związki przyczynowo - skutkowe,  

– przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej,  

– określa rodzaj źródła , odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym, 

– samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, 

–wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć. 

 

Ocena niedostateczna (1) 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, 

- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć , 

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych poleceń, 

- nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 
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V. Formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności: 

- odpowiedzi ustne  

- formy pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy, zadania domowe), 

- ćwiczenia praktyczne (np. sprawdzające umiejętność pracy z różnymi źródłami .itd.), 

- aktywność na lekcji, 

- wypracowania typu maturalnego, 

- praca samodzielna (referaty, prezentacje itd.), 

- udział w konkursach i olimpiadach z wiedzy o społeczeństwie. 

VI. Kryteria ocen cząstkowych – sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej: 

0 – 39%   - niedostateczny 

40 – 49%   - dopuszczający 

50– 74%   - dostateczny 

75 -90%   - dobry 

91 – 100%   - bardzo dobry 

Zadanie dodatkowe- celujący 
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System wagowy 

 

Sprawdzian – waga 3 

Kartkówka  - waga 2 

Odpowiedź – waga 1 

Referat, praca z tekstem źródłowym ,ćwiczenia – waga 1 

 

VII. Postanowienia końcowe 

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie jest integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Wszystkie sprawy 

nie ujęte w PSO rozstrzygane będą zgodnie z WSO. 
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Wymagania edukacyjne przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klasy 3. szkoły branżowej I stopnia 

 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania  

na ocenę  

dopuszczającą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dostateczną 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dobrą  

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

celującą 

 

Uczeń opanował  

wymagania na 

ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto: 

I. Organy władzy publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej 

1. Zasady ustrojowe w 

Konstytucji RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: ustrój 

państwa, ograny 

władzy publicznej, 

ustawa zasadnicza, 

preambuła 

– wymienia 

zasady 

demokratycznego 

państwa: 

konsytucjonaliz-

mu, podziału 

władz, 

praworządności 

– wyjaśnia 

znaczenie nazwy 

państwa 

„Rzeczpospolita” 

– omawia 

najważniejsze 

zasady zawarte w 

Konstytucji: 

unitarnej formy 

państwa, 
zwierzchnictwa 

narodu, gwarancji 

praw i wolności 

jednostki, 

republikańskiej 

formy rządów, 

pluralizmu, 

decentralizacji i 

samorządności, 

społecznej 

gospodarki 

rynkowej 

 

– wyszukuje 

poszczególne 

zasady ustroju  

Rzeczpospolitej 

Polskiej w 

Konstytucji z 2 

kwietnia 1997 

roku 

– charakteryzuje 

ustrój 

Rzeczpospolitej 

Polskiej  

 

– przygotuje 

projekt preambuły 

statutu szkoły 

uwzględniający w 

niej tradycje oraz 

wartości, jakimi 

ona się kieruje  

– przygotuje 

projekt I rozdziału 

konstytucji 

fikcyjnego 

państwa, na 

przykład Wyspy 

Wszelkiej 

Pomyślności 
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2. Formy demokracji 

bezpośredniej 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

referendum 

ogólnokrajowe, 

lokalne, gminne, 

demokracja 

bezpośrednia , 

pośrednia, umowa 

międzynarodowa, 

ratyfikacja, 

konsultacja 

prowadzona 

obligatoryjnie, 

konsultacja 

prowadzona 

fakultatywnie, 

budżet 

obywatelski, 

wysłuchanie 

publiczne, 

zgromadzenie, 

sołectwo, osiedle 

mieszkaniowe 

 

– wymienia formy 

demokracji 

bezpośredniej: 

referendum 

ogólnokrajowe, 

referendum 

lokalne, 

obywatelska 

inicjatywa 

ustawodawcza, 

Zgromadzenie 

– rozróżnia 

demokrację 

bezpośrednią od 

demokracji 

pośredniej 

 

– wskazuje 

podobieństwa i 

różnice między 

referendum 

ogólnokrajowym a 

lokalnym 

– omawia formy 

demokracji 

pośredniej: 

aktywną 

działalność 

obywateli w 

partiach 

politycznych, 

związkach 

zawodowych, 

stowarzyszeniach, 

pisanie listów i 

petycji, 

organizowanie 

legalnych 

manifestacji, 

uczestniczenie w 

konsultacjach 

społecznych 

 

– określa, z czyjej 

inicjatywy może 

być 

przeprowadzone 

referendum 

lokalne, co jest 

jego przedmiotem 

i czego dotyczy 

– charakteryzuje 

formy udziału 

obywateli w życiu 

publicznym: 

obywatelską 

inicjatywę 

ustawodawczą, 

konsultacje 

społeczne, 

wysłuchanie 

publiczne, 

zgromadzenie 

 

– ocenia, czy 

Polacy mogą 

wpływać na 

decyzje osób 

sprawujących 

władzę w państwie 

– uzasadnia, na 

czym polega 

budżet 

obywatelski i 

wymienia racje 

jego 

funkcjonowania 

3. Prawo wyborcze  – wyjaśnia 

pojęcia: 

głosowanie w 

wyborach i 

referendach, 

czynne i bierne 

– przedstawia 

działania, jakie 

prawo wyborcze 

przewiduje w celu 

urzeczywistnienia 

zasady 

– charakteryzuje 

najważniejsze 

informacje 

dotyczące 

głosowania i pracy 

obwodowej 

– na podstawie 

tekstu wskazuje 

zalety i wady 

ordynacji 

proporcjonalnej i 

większościowej 

– przedstawia 

własne stanowisko 

dotyczące 

ordynacji 

proporcjonalnej i 

większościowej 
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prawo wyborcze, 

zasada 

powszechności, 

tajności, równości, 

bezpośredniości, 

proporcjonalności, 

większości 

 

powszechności 

głosowania 

– wyjaśnia 

znaczenie zasady 

tajności 

głosowania 

– omawia czynne i 

bierne prawo 

wyborcze  

 

komisji wyborczej 

– porównuje 

ordynację 

proporcjonalną i 

większościową  

 

oraz je uzasadnia  

4. Władza 

ustawodawcza 

– wyjaśnia 

pojęcia: sejm, 

senat, parlament, 

zasada 

permanencji, 

Marszałek Sejmu 

RP, Prezydium 

Sejmu RP, 

Konwent 

Seniorów, komisja 

sejmowa, komisja 

śledcza, Marszałek 

Senatu RP, 

Prezydium Senatu 

RP, Konwent 

Seniorów, klub 

poselski, klub 

senatorski, koło 

poselskie, 

kworum, 

większość zwykła, 

większość 

– omawia 

strukturę władzy 

ustawodawczej w 

Polsce 

– wymienia 

okoliczności 

skrócenia kadencji 

sejmu 

– omawia rodzaje 

komisji 

sejmowych 

– przedstawia 

organy sejmu i 

senatu 

– wymienia 

podmioty, którym 

przysługuje prawo 

inicjatywy 

ustawodawczej 

– wyjaśnia 

okoliczności 

zwołania 

– charakteryzuje 

funkcje komisji 

śledczej i podaje 

przykłady 

– omawia zasady 

etyki poselskiej 

– rozróżnia 

kompetencje 

sejmu i senatu 

– charakteryzuje 

najważniejsze 

uprawnienia 

kreacyjne sejmu 

 

 

 

 

– omawia 

elementy funkcji 

kontrolnej sejmu: 

wotum zaufania, 

wotum nieufności, 

absolutorium, 

zapytania i 

interpelacje 

poselskie, 

informacja bieżąca 

i pytania w 

sprawach 

bieżących, proces 

ratyfikacji umów 

międzynarodo-

wych 

– określa i omawia 

status posła i 

senatora 

– analizuje funkcję 

ustrojodawczą i 

funkcję 

– wyjaśnia, czy 

immunitet 

chroniący posłów i 

senatorów przed 

odpowiedzialnoś-

cią karną powinien 

być zniesiony 

– analizuje trzy 

rodzaje 

większości: 

zwykłą, 

bezwzględną oraz 

kwalifikowaną 
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bezwzględna, 

większość 

kwalifikowana, 

mandat 

przedstawicielski, 

mandat wolny, 

immunitet 

parlamentarny, 

materialny, 

formalny, zasady 

etyki poselskiej, 

funkcja 

ustrojodawcza 

parlamentu, 

funkcja 

ustawodawcza 

parlamentu, 

wotum zaufania, 

wotum nieufności, 

absolutorium, 

zapytania i 

interpelacje 

poselskie, 

informacja bieżąca 

i pytania w 

sprawach 

bieżących, proces 

ratyfikacji umów 

międzynarodo-

wych, funkcja 

kreacyjna sejmu, 

Zgromadzenie 

Zgromadzenia 

Narodowego w RP 

 

ustawodawczą 

parlamentu 
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Narodowe 

 

5. Władza 

wykonawcza – 

Prezydent RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: Prezydent 

RP, kolegialność, 

legitymizacja 

władzy, 

odpowiedzialność 

polityczna i karna, 

kompetencje 

prezydenta, 

arbiter, 

uprawnienia, 

kontrasygnata, 

ordynacja 

wyborcza na urząd 

prezydenta, 

kadencja 

prezydenta, 

prerogatywy, 

głowa państwa 

 

– wymienia 

Prezydentów RP 

od 1990 roku 

– wyjaśnia, jaki 

zakres uprawnień 

posiada prezydent 

wobec Rady 

Ministrów, władzy 

ustawodawczej i 

sądowniczej, a 

także w zakresie 

stosunków 

zagranicznych, 

bezpieczeństwa i 

obronności 

 

– charakteryzuje 

procedurę wyboru 

Prezydenta 

Rzeczypospolitej 

Polskiej w 

wyborach: 

powszechnych, 

równych, 

bezpośrednich, 

większościowych i 

w głosowaniu 

tajnym 

– przedstawia trzy 

zasadnicze funkcje 

prezydenta 

– wymienia 

powody 

wcześniejszego 

zakończenia 

urzędowania przez 

Prezydenta RP 

 

– na podstawie 

danych 

przedstawionych 

w tabeli oraz na 

wykresie dokonuje 

analizy poziomu 

legitymizacji 

społecznej władzy 

poszczególnych 

Prezydentów RP 

– charakteryzuje  

kadencję 

prezydenta od 

złożenia przez 

niego przysięgi 

wobec 

Zgromadzenia 

Narodowego do 

dnia, w którym 

upływa pięć lat od 

dnia objęcia 

prezydentury 

  

– uzasadnia, czy 

forma wyborów 

(ich 

powszechność) ma 

znaczenie dla 

pozycji ustrojowej 

Prezydenta RP 

– analizuje zakres 

odpowiedzialności 

prezydenta 

6. Władza 

wykonawcza – Rada 

Ministrów 

– wyjaśnia 

pojęcia: Rada 

Ministrów (rząd), 

organ kolegialny, 

Prezes Rady 

Ministrów, 

premier, 

– wymienia 

podstawowe 

działy 

administracji 

rządowej 

– omawia 

przypadki 

– charakteryzuje 

kompetencje Rady 

Ministrów i 

Prezesa Rady 

Ministrów 

– przedstawia 

skład Rady 

– określa rolę 

wotum nieufności 

w procesie 

odpowiedzialności 

politycznej 

członków Rady 

Ministrów przed 

– analizuje 

procedurę 

odwołania całego 

rządu, co wymaga 

konstruktywnego 

wotum nieufności, 

czyli imiennego 
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wiceprezes, 

minister, wotum 

zaufania, exposé, 

rząd 

większościowy, 

rząd 

mniejszościowy, 

konstruktywne 

wotum nieufności, 

administracja 

rządowa, 

administracja 

zespolona, 

administracja 

niezespolona 

 

 

ustąpienia w 

całości Rady 

Ministrów  

– wyjaśnia i 

omawia 

podstawowe 

zadania wojewody 

– wymienia 

ministerstwo 

odpowiedzialne za 

edukację w RP 

 

 

Ministrów jako 

organu 

kolegialnego: 

prezes Rady 

Ministrów, 

wiceprezesi, 

ministrowie oraz 

przewodniczący 

komitetów 

– przedstawia, kto 

wchodzi w skład 

administracji 

rządowej 

centralnej: Prezesa 

Rady Ministrów, 

Radę Ministrów, 

ministrów oraz 

centralne organy 

administracji 

rządowej 

 

 

sejmem 

– analizuje 

procedury 

powoływania i 

odwoływania 

Rady Ministrów 

– charakteryzuje 

zadania Rady 

Ministrów i podaje 

przykłady 

 

wskazania nowego 

kandydata na szefa 

rządu 

– uzasadnia 

znaczenie 

wygłaszanego 

przez premiera 

exposé w sejmie i 

wotum zaufania 

rządowi 

 

 

7. Samorząd 

terytorialny  

– wyjaśnia 

pojęcia: 

samorządność, 

samorząd, podział 

administracyjny, 

organ stanowiący, 

organ 

wykonawczy, 

organy gminy, 

wójt, burmistrz, 

– wymienia ograny 

gminy, powiatu i 

województwa 

– podaje 

kompetencje 

wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta 

– omawia 

kompetencje 

zarządu 

województwa 

– rozróżnia 

rodzaje 

samorządów  

– analizuje mapę 

administracyjną 

Polski (podział na 

województwa) 

– określa rolę 

sołectwa w 

samorządzie 

– charakteryzuje 

zadania 

poszczególnych 

poziomów 

samorządu 

terytorialnego z 

rozróżnieniem na 

zadania własne i 

zlecone 

– wyszukuje w 

– wyjaśnia, kto 

sprawuje nadzór 

nad działalnością 

samorządu i w 

jakim zakresie 

– przygotowuje 

projekt (folder, 

plakat, prezentację 

multimedialną, 

film) promujący 
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prezydent miasta, 

sołectwo, 

dzielnica, organy 

powiatu, 

województwo, 

infrastruktura 

społeczna, 

techniczna, 

bezpieczeństwo 

publiczne, ład 

przestrzenny i 

ekonomiczny, 

subwencje, 

zadania zlecone, 

dotacje docelowe, 

administracja 

samorządowa, 

samodzielność 

finansowa, 

dochody własne, 

podatki lokalne, 

organy nadzoru, 

regionalne izby 

obrachunkowe 

terytorialnym 
 

różnych źródłach 

dochody i wydatki 

swojej gminy 

działania 

wybranego 

samorządu na 

poziomie gminy, 

powiatu, 

województwa 
 

8. Władza sądownicza – wyjaśnia 

pojęcia: sądy, 

trybunały, wymiar 

sprawiedliwości, 

Sąd Najwyższy, 

izba, ławnik, 

skarga 

nadzwyczajna, 

– przedstawia 

strukturę 

organizacyjną 

sądownictwa 

powszechnego i 

administracyjnego 

– wymienia 

funkcje Sądu 

– rozróżnia sądy 

powszechne od 

wojskowych i 

administracyjnych 

– omawia przebieg 

rozprawy sądowej 

– charakteryzuje 

zadania sądów 

– charakteryzuje 

gwarancje 

formalne 

niezawisłości 

sędziowskiej 

– określa rolę 

ławników w 

polskim wymiarze 

– uzasadnia, 

potrzebę 

niezawisłości 

sądów i 

niezależności 

sędziów 

– analizuje i 

uzasadnia, kto 
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prokurator 

generalny, 

Rzecznik Praw 

Obywatelskich, 

apelacja, kasacja, 

zasada 

instancyjności, 

pierwsza instancja, 

druga instancja, 

równość stron, 

toga z żabotem, 

niezależność 

sądów, 

niezawisłość 

sędziów, Krajowa 

Rada 

Sądownictwa 

Najwyższego 

– podaje atrybuty 

władzy 

sędziowskiej 

powszechnych i 

administracyjnych  

oraz Sądu 

Najwyższego 

sprawiedliwości 

– przedstawia 

skład i 

kompetencje 

Krajowej Rady 

Sądownictwa 

może wnieść 

skargę 

nadzwyczajną i do 

kogo 
 

9. Organy stojące na 

straży praworządności 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

praworządność, 

akty niższego i 

wyższego rzędu, 

Trybunał 

Konstytucyjny, 

kontrola 

prewencyjna, 

ustawy, 

ratyfikacja, spór 

kompetencyjny, 

Trybunał Stanu, 

odpowiedzialność 

konstytucyjna, 

– wymienia 

organy stojące na 

straży 

praworządności w 

RP 

– wyjaśnia kwestię 

kompetencji TK i 

znaczenie tej 

instytucji dla 

funkcjonowania 

państwa prawa 

– przedstawia 

kompetencje NIK 

i znaczenie tej 

instytucji dla 

– podaje zadania i 

obowiązki 

prokuratury 

– określa, jakie 

instytucje i na 

czyje zlecenie 

kontroluje NIK 

– charakteryzuje 

Trybunał Stanu 

jako organ 

kontroli państwa 

prawa 

 

 

– przedstawia, kto 

może stanąć przed 

Trybunałem Stanu 

– wyszukuje z 

dostępnych źródeł 

przykłady 

orzeczeń o 

wadliwości aktów 

prawnych 

 

– uzasadnia, czy 

istniejące 

instytucje ochrony 

państwa prawa 

spełniają swoje 

zadania 

– ocenia 

działalność 

organów ochrony 

państwa prawa w 

RP 
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delikt 

konstytucyjny, 

Najwyższa Izba 

Kontroli, 

Prokuratura 

funkcjonowania 

państwa 

10. Organy władzy 

publicznej w 

Rzeczpospolitej 

Polskiej − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

11. Organy władzy 

publicznej w 

Rzeczpospolitej 

Polskiej – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

II. Prawa człowieka i ich ochrona 

12. Pojęcie i katalog 

podstawowych praw 

człowieka 

– wyjaśnia 

pojęcia: prawa 

człowieka, 

Powszechna 

Deklaracja Praw 

Człowieka, 

dyskryminacja 

rasowa, 

Konwencja praw 

dziecka, 

Konwencja o 

prawach 

politycznych 

kobiet, prawa i 

obowiązki 

– wymienia 

podstawowe 

dokumenty 

dotyczące praw 

człowieka 

– przedstawia 

cechy praw 

człowieka 

– omawia katalog 

podstawowych 

praw człowieka  

– omawia prawa i 

wolności 

polityczne  

– charakteryzuje 

wolności i prawa 

człowieka 

– rozróżnia 

wolności i prawa 

osobiste od praw 

politycznych, 

ekonomicznych, 

socjalnych i 

kulturalnych 

– wyszukuje 

poszczególne 

prawa i wolności 

człowieka z 

dokumentów 

– analizuje prawo 

do nauki i 

obowiązki 

państwa w tym 

zakresie 
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człowieka i 

obywatela, 

godność 

człowieka, 

wolność jednostki, 

równość, 

równouprawnie-

nie, poszanowanie 

praw mniejszości, 

wolność od tortur, 

więzienie 

Guantanamo, 

RODO, GIODO 

 

13. Gwarancje 

przestrzegania praw 

człowieka w Polsce 

– wyjaśnia 

pojęcia: sądy 

powszechne i 

administracyjne, 

apelacja, Rzecznik 

Praw 

Obywatelskich, 

Rzecznik Praw 

Dziecka, skarga 

konstytucyjna, 

Trybunał 

Konstytucyjny, 

organizacje 

pozarządowe, 

Międzynarodowy 

Komitet 

Czerwonego 

Krzyża, Polski 

– opisuje sposób 

działania 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

– przedstawia 

sądowe środki 

ochrony praw 

człowieka w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

– przygotowuje 

projekt plakatu 

promującego 

ochronę praw 

człowieka 

– na podstawie 

wzoru 

zamieszczonego w 

internecie pisze 

skargę do 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

 

– przygotowuje 

pierwszy odcinek 

filmu otwierający 

kanał na YouTube, 

którego tematyką 

będzie ochrona 

praw człowieka  

– opracowuje 

projekt ulotki 

zachęcającej do 

oglądania tego 

kanału młodzież 

ze swojej szkoły i 

innych szkół –

propozycja 

projektu 

– uzasadnia 

znaczenie skargi 

konstytucyjnej 
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Czerwony Krzyż 

(PCK), Amnesty 

International, 

maraton pisania 

listów, Human 

Rights Watch, 

Helsińska 

Fundacja Praw 

Człowieka 

 

14. Europejski system 

ochrony praw 

człowieka 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Organizacja 

Narodów 

Zjednoczonych, 

Rada Praw 

Człowieka, Karta 

Narodów 

Zjednoczonych, 

Rada Europy, 

Europejska 

Konwencja Praw 

Człowieka, 

dyskryminacja, 

Europejska Karta 

Społeczna, 

Europejski 

Trybunał Praw 

Człowieka, skarga, 

Organizacja 

Bezpieczeństwa i 

Współpracy w 

– przedstawia 

warunki 

dopuszczalności 

skargi do 

Europejskiego 

Trybunału Praw 

Człowieka 

– omawia prawa 

obywateli Unii 

Europejskiej 

 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjasnia, czy 

żądania 

skarżącego były 

uzasadnione 

– ocenia, czy 

zgadza się z 

wyrokiem 

Trybunału i jego 

uzasadnieniem 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

dokonuje analizy 

zamieszczonego w 

podręczniku 

skróconego opisu 

wyroku 

Europejskiego 

Trybunału Praw 

Człowieka.  

– analizuje, czy 

skarżący 

wyczerpał środki 

krajowe 

– uzasadnia 

znaczenie 

Konwencji Praw 

Człowieka w 

kontekście 

Europejskiego 

Trybunału Praw 

Człowieka 
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Europie, Biura 

Instytucji 

Demokratycznych 

i Praw Człowieka 

OBWE, Wysoki 

Komisarz OBWE 

do spraw 

Mniejszości 

Narodowych, Unia 

Europejska, 

Europejska 

Wspólnota Węgla 

i Stali, Parlament 

Europejski, 

Europejski 

Rzecznik Praw 

Obywatelskich,  

 

15. Przykłady łamania 

praw człowieka 

– wyjaśnia 

pojęcia: Amnesty 

International, kara 

śmierci, łamanie 

prawa mniejszości 

narodowych i 

religijnych, 

uchodźca, 

imigrant, łamanie 

praw kobiet 

 

– rozpoznaje 

rodzaje praw, 

które były łamane 

w przypadkach 

opisanych w 

podręczniku 

(osobiste, 

polityczne, 

socjalne/ekonomic

zne/kulturalne) 

– przedstawia listę 

organizacji 

pozarządowych, 

które zajmują się 

ochroną praw 

człowieka w 

różnych częściach 

świata  

– określa 

przykłady łamania 

praw człowieka 

zaobserwowane 

przez różne 

organizacje 

pozarządowe 

– korzystając z 

różnych źródeł 

informacji (np. 

stron organizacji 

pozarządowych 

broniących praw 

człowieka), 

analizuje 

przykłady łamania 

praw człowieka na 

świecie 

– uzasadnia, jaki 

rodzaj praw 

człowieka 
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złamano (osobiste, 

polityczne czy 

socjalne/ekonomic

zne/kulturalne) w 

tych przypadkach 

 

16. Prawa człowieka i 

ich ochrona − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

17. Prawa człowieka i 

ich ochrona – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

III. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej 

18. Pojęcie prawa i 

normy prawnej 

– wyjaśnia 

pojęcia: norma 

społeczna, norma 

religijna, norma 

moralna, norma 

obyczajowa, 

norma prawna, 

prawo, prawo 

pozytywne, 

przepis prawny, 

artykuł, paragraf, 

punkt, 

obligatoryjność 

 

– omawia różnicę 

między normą 

prawną a normą 

moralną 

 

– charakteryzuje 

podstawowe 

funkcje i zadania 

prawa 

– wyjaśnia 

znaczenie zasady 

nieznajomość 

prawa szkodzi 

– uzasadnia, jakie 

mogą być 

konsekwencje 

łamania zasady 

prawo nie działa 

wstecz, zasady 

domniemania 

niewinności, nie 

ma winy bez 

prawa, 

nieznajomość 

prawa szkodzi 

19. Źródła prawa w 

RP. 

– wyjaśnia 

pojęcia: hierarchia 

aktów prawnych, 

– omawia proces 

legislacyjny w 

Polsce 

– uzasadnia 

szczególne 

miejsce 

– wskazuje różnice 

między zwykłą, 

bezwzględną i 

– uzasadnia, jaką 

moc prawną ma 

ratyfikowana 
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konstytucja, 

ustawa, kodeks, 

umowy 

międzynarodowa, 

pacta sunt 

servanda (łac. 

umów należy 

dotrzymywać), 

ratyfikacja, akty 

wykonawcze, 

rozporządzenia, 

prawo miejscowe, 

akty wewnętrzne, 

uchwała, 

zarządzenie, 

procedura 

ustawodawcza, 

inicjatywa 

ustawodawcza, 

promulgacja 

ustawy, proces 

legislacyjny, 

zasada ignorantia 

iuris nocet (łac. 

nieznajomość 

prawa szkodzi), 

publikacja aktów 

prawnych, 

Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej 

Polskiej, Monitor 

Polski, dziennik 

 konstytucji w 

polskim systemie 

prawnym 

– charakteryzuje 

przebieg procesu 

stanowienia prawa 

w Polsce 

 

kwalifikowaną 

większością 

głosów podczas 

uchwalania ustawy 

 

umowa 

międzynarodowa 

względem ustawy 

– argumentuje, 

jakie rozwiązanie 

przyjmuje się w 

przypadku 

wzajemnej 

sprzeczności tych 

aktów prawnych 
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resortowy, 

dziennik urzędowy 

województwa, 

Dziennik 

Urzędowy Unii 

Europejskiej 

 

20. Podstawowe 

gałęzie prawa w RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: prawo 

wewnętrzne, 

prawo 

konstytucyjne, 

prawo karne, 

prawo cywilne, 

prawo rodzinne i 

opiekuńcze, prawa 

i obowiązki 

rodziców, 

obowiązek 

alimentacyjny, 

adopcja, opieka, 

kuratela, prawo 

administracyjne, 

prawo pracy, 

prawo finansowe, 

prawo europejskie, 

prawo 

międzynarodowe 

prywatne, prawo 

międzynarodowe 

publiczne, prawo 

Unii Europejskiej, 

– wyszukuje w 

internecie 

przykłady 

posiłkowego 

stosowania prawa 

zwyczajowego w 

systemie prawa 

cywilnego 

 

– wskazuje, które 

gałęzie prawa 

zawierają 

regulacje 

dotyczące 

następujących 

spraw: konflikt 

graniczny między 

dwoma 

państwami, 

udzielenie 

sakramentu 

małżeńskiego, 

kompetencje 

Prezydenta RP w 

stosunku do 

władzy 

sądowniczej, 

rodzaje i 

wysokość 

podatków, zasady 

odbywania kary 

pozbawienia 

wolności, sposoby 

dziedziczenia, 

– na podstawie 

znanych 

przykładów 

określa, jakiego 

rodzaju 

następstwa grożą 

państwu, które nie 

przestrzega norm 

prawa 

międzynarodowe-

go 

 

 

 

– analizuje prawo 

spadkowe w RP 
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prawo kościelne, 

prawo kanoniczne, 

prawo 

zwyczajowe, 

prawo rzetelności 

kupieckiej  

 

ograniczenie 

władzy 

rodzicielskiej, 

zwolnienie 

pracownika z 

pracy 

21. Prawo cywilne  – wyjaśnia 

pojęcia: prawo 

cywilne, kodeks 

cywilny, osoba 

fizyczna, osoba 

prawna, czynność 

prawna, zdolność 

prawna, zdolność 

do czynności 

prawnych, 

pełnoletniość, 

poczytalność, 

ograniczona 

zdolność do 

czynności 

prawnych, forma 

pisemna, forma 

aktu notarialnego, 

przedstawiciel, 

pełnomocnik, 

zobowiązanie, 

wierzyciel, 

dłużnik, 

uprawnienie, 

wierzytelność, 

– wymienia cztery 

działy kodeksu 

cywilnego: część 

ogólną, prawo 

rzeczowe, prawo o 

zobowiązaniach 

oraz prawo 
spadkowe 

– rozróżnia 

znaczenie pojęć: 

osoba fizyczna i 

osoba prawna oraz 

podaje różnice 

między nimi 

 

– charakteryzuje, 

w jaki sposób 

mogą być 

dokonywane 

czynności prawne 

 

 

 

– wyjaśnia, na 

czym w prawie 

cywilnym polega 

zobowiązanie 

– analizuje 

możliwe źródła 

zobowiązań w 

Polsce 

– wyszukuje 

wyrok sądu w 

sprawie oprysków 

pola przez rolnika 

i zatrucia pszczół 

sąsiada 
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obowiązek 

świadczenia, dług, 

umowa zawarta 

zgodnie z wolą 

dwóch stron, 

obowiązek 

naprawienia 

szkody, 

bezpodstawne 

wzbogacenie, akt 

administracyjny, 

współdziałanie z 

dłużnikiem 

 

22. Prawo rzeczowe i 

spadkowe 

– wyjaśnia 

pojęcia: prawo 

rzeczowe, 

nieruchomość, 

rzecz ruchoma, 

prawo własności, 

posiadanie, 

korzystanie, 

rozporządzanie 

rzeczą, darowizna, 

zasiedzenie, 

dziedziczenie, 

egzekucja sądowa, 

współwłasność, 

użytkowanie 

wieczyste, 

służebność, 

hipoteka, 

– wymienia 

przykłady 

dziedziczenia 

ustawowego 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób następuje 

nabycie prawa 

własności 

– omawia prawa 

ograniczające 

prawa własności 

właściciela rzeczy 

 

– podaje sposoby 

nabycia prawa 

własności w 

prawie rzeczowym 

i spadkowym 

– rozróżnia 

dziedziczenie 

ustawowe od 

dziedziczenia 

testamentowego 

 

– charakteryzuje 

instytucję 

zachowku w 

dziedziczeniu 

testamentowym 

– potrafi 

sprawdzić zapisy 

w księdze 

wieczystej danej 

nieruchomości za 

pośrednictwem 

strony 

internetowej 

– podaje 

argumenty za tym, 

że samo 

posiadanie rzeczy 

nie jest 

równoznaczne z 

prawem własności 

– przygotowuje 

przykładowy 

testament 
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spółdzielcze 

prawo 

własnościowe do 

lokalu, księga 

wieczysta, zastaw, 

lombard, spadek, 

spadkobierca, 

testament, 

dziedziczenie 

ustawowe, 

przysposobienie, 

zstępni, wstępni, 

zachowek  

23. Postępowanie 

cywilne 

– wyjaśnia 

pojęcia: Kodeks 

postępowania 

cywilnego, 

sądowe 

postępowanie 

cywilne, pozew, 

wydział cywilny, 

ustalenie ojcostwa, 

postępowanie 

pomocnicze, 

postepowanie 

egzekucyjne, 

wierzyciel, 

dłużnik, komornik, 

postępowanie 

pozasądowe, 

mediacja, 

mediator, Polskie 

– wyjaśnia, co 

regulują przepisy 

Kodeksu 

postępowania 

cywilnego z 1964 

roku 

– omawia dwa 

typy postępowania 

cywilnego: 

sądowe i 

pozasądowe 

– charakteryzuje 

środki 

odwoławcze 

przysługujące 

stronom procesu 

cywilnego 

 

– przygotowuje 

symulację 

rozprawy cywilnej 

na podstawie 

napisanego 

wspólnie pozwu 

według wzoru 

zamieszczonego w 

podręczniku  

– na podstawie 

zamieszczonego 

wzoru pisze pozew 

cywilny 

 

– analizuje, czego 

dotyczy 

postępowanie 

egzekucyjne 
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Centrum Mediacji, 

Centrum 

Rozwiązywania 

Sporów i 

Konfliktów przy 

Wydziale Prawa i 

Administracji 

UW, 

Stowarzyszenie 

Mediatorów 

Rodzinnych, 

procedury 

odwoławcze, 

apelacja, 

prawomocny 

wyrok, skarga 

kasacyjna, 

zażalenie 

 

24. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

– wyjaśnia 

pojęcia: prawo 

rodzinne i 

opiekuńcze, 

małżeństwo, 

konkordat, 

ubezwłasnowolnie

nie całkowite, 

bigamia – 

wielożeństwo, 

pokrewieństwo, 

przysposobienie 

(adopcja), 

– przedstawia 

warunki zawarcia 

związku 

małżeńskiego 

– omawia 

przeszkody 

zawarcia związku 

małżeńskiego 

 

– charakteryzuje 

prawa i obowiązki 

przysługujące 

rodzicom, które na 

nich spoczywają z 

tytułu posiadania 

dziecka 

– wskazuje 

podobieństwa i 

różnice między 

ustawową a 

umowną 

wspólnotą 

– charakteryzuje 

prawa i obowiązki 

rodziców i dziecka 

– ocenia słuszność 

postawy 

prezentowanej 

przez rodzica na 

rysunku 

satyrycznym 

zamieszczonym w 

podręczniku 

 

– uzasadnia, na 

czym polega 

obowiązek 

alimentacyjny w 

polskim prawie 
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powinowactwo, 

unieważnienie 

małżeństwa, 

wspólność 

majątkowa, 

majątek odrębny, 

intercyza, ustanie 

małżeństwa, 

rozwód, powód, 

pozwany, 

separacja, 

pokrewieństwo w 

linii prostej, 

pokrewieństwo w 

linii bocznej, 

władza 

rodzicielska, 

alimentacja, 

ograniczenie 

władzy 

rodzicielskiej, 

zawieszenie 

władzy 

rodzicielskiej, 

pozbawienie 

władzy 

rodzicielskiej 

 

majątkową 

25. Prawo karne – wyjaśnia 

pojęcia: prawo 

karne, Kodeks 

karny, Kodeks 

– przedstawia 

podział 

przestępstw 

– wymienia prawa 

– wymienia i 

charakteryzuje 

prawa ofiary 

przestępstwa 

– charakteryzuje 

gwarantowaną 

przez przepisy 

Konstytucji RP i 

– uzasadnia, czy 

instytucja świadka 

koronnego jest 

korzystna w walce 
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karny skarbowy, 

Kodeks karny 

wykonawczy, 

Kodeks 

wykroczeń, 

zbrodnia, 

występek, skargi: 

publiczno skargo-

we, 

prywatnoskargo-

we, sankcje karne, 

kara grzywny, 

kara ograniczenia 

wolności, kara 

pozbawienia 

wolności, środki 

karne, 

pozbawienie praw 

publicznych, 

zakaz wstępu na 

imprezę masową, 

zakaz prowadzenia 

pojazdów, zakaz 

zajmowania 

określonych 

stanowisk, 

przepadek, 

obowiązek 

naprawienia 

szkody, nawiązka, 

podanie wyroku 

do publicznej 

oskarżonego 

– omawia środki 

odwoławcze 

przysługujące 

stronom procesu 

karnego 

 

– na podstawie 

Kodeksu karnego i 

Kodeksu 

wykroczeń podaje 

po dwa artykuły 

definiujące 

zbrodnię, 

występek lub 

wykroczenie 

 

 

Kodeksu karnego 

zasadę prawa do 

obrony 

– na podstawie 

fragmentu ustawy 

charakteryzuje 

instytucję świadka 

koronnego 

 

z przestępczością 

– na podstawie 

wzoru 

zamieszczonego w 

podręczniku pisze 

i analizuje 

zawiadomienie o 

popełnieniu 

przestępstwa 
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wiadomości, 

wykroczenie, 

proces karny, 

Kodeks 

postępowania 

karnego, obrona 

konieczna, stan 

wyższej 

konieczności, 

sędzia, ławnicy, 

oskarżyciel 

publiczny, 

prokurator, 

oskarżyciel 

posiłkowy, 

oskarżyciel 

prywatny, 

pokrzywdzony, 

Polska Karta Praw 

Ofiary, powód 

cywilny, 

oskarżony, 

reprezentant 

strony, obrońca, 

adwokat, 

pełnomocnik, 

radca prawny, 

świadek, 

instytucja świadka 

incognito, świadek 

koronny, śledztwo, 

dochodzenie, 
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ściganie 

anonimowe, 

ściganie imienne, 

przewód sądowy, 

wyrok, apelacja, 

zażalenie, kasacja 

 

26. Prawo 

administracyjne  

– wyjaśnia 

pojęcia: prawo 

administracyjne, 

administracja 

publiczna, akt 

administracyjny, 

organy 

administracji 

rządowej, 

postanowienia 

administracyjne, 

decyzje 

administracyjne, 

Kodeks 

postępowania 

administracyjnego, 

odwołanie, 

zażalenie, 

wznowienie 

postępowania, 

stwierdzenie 

nieważności 

decyzji 

administracyjnej, 

postępowanie 

– omawia 

podstawowe 

zadania 

administracji 

publicznej 

– wymienia 

najważniejsze 

warunki, które 

decydują o 

ważności decyzji 

administracyjnej  

– charakteryzuje 

etapy 

postępowania 

administracyjnego 

– wyszukuje w 

różnych źródłach 

informacji wzory 

zażalenia na 

postanowienie 

organu 

administracji 

 

 

– na podstawie 

wzoru 

zamieszczonego w 

podręczniku pisze 

odwołanie od 

decyzji 

administracyjnej 

– analizuje 

strukturę wzoru 

zażalenia na 

postanowienie 

organu 

administracji 
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sądowoadminis-

tracyjne, Naczelny 

Sąd 

Administracyjny, 

skarga, skarga 

kasacyjna 

 

27. Organy i instytucje 

pomocy prawnej 

– wyjaśnia 

pojęcia: zasada 

ignorantia iuris 

nocet, kancelaria 

prawna, notariusz, 

Rzecznik Praw 

Obywatelskich, 

Rzecznik Praw 

Dziecka, Amnesty 

International, 

Helsińska 

Fundacja Praw 

Człowieka, 

Centrum Praw 

Kobiet, 

Stowarzyszenie 

Pomocy 

Poszkodowanym 

w Wypadkach i 

Kolizjach 

Drogowych Alter 

Ego, Rzecznik 

Praw Pacjenta, 

Centrum 

Informacyjne dla 

– wymienia 

instytucje 

udzielające 

profesjonalnej 

pomocy prawnej 

osobom fizycznym 

– omawia zakres 

działalności 

radców prawnych 

– wymienia 

działające w 

danym regionie 

instytucje 

udzielające 

bezpłatnej pomocy 

prawnej 

 

– określa, w jaki 

sposób można 

skorzystać z 

pomocy instytucji 

udzielających 

bezpłatnej pomocy 

prawnej 

 

 

– wyjaśnia, jakie 

warunki trzeba 

spełnić, aby nabyć 

uprawnienia 

adwokata, radcy 

prawnego lub 

notariusza 

– uzasadnia, 

zasadność 

funkcjonowania 

organów i 

instytucji ochrony 

prawnej 
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Niepełnospraw-

nych, Państwowa 

Inspekcja Pracy, 

Federacja 

Konsumentów, 

Rzecznik 

Finansowy, 

ośrodek pomocy 

społecznej 

 

28. Prawo w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

29. Prawo w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

IV. Wybrane problemy polityki publicznej w RP 

30. System 

ubezpieczeń 

społecznych w RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: system 

ubezpieczeń 

społecznych, 

ubezpieczenia 

emerytalne, 

Fundusz 

Ubezpieczeń 

Społecznych 

(FUS), Zakład 

Ubezpieczeń 

Społecznych 

– podaje 

podstawowe 

zadania ZUS-u 

– wyjaśnia, jakie 

są cele 

ubezpieczeń 

chorobowych i 

wypadkowych 

– charakteryzuje 

rolę, jaką dla 

pracownika 

odgrywają 

ubezpieczenia 

emerytalne, 

rentowe, 

chorobowe lub 

wypadkowe 

 

– charakteryzuje 

poszczególne 

filary 

ubezpieczenia 

emerytalnego w 

Polsce 

– uzasadnia, 

celowość 

funkcjonowania 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych w 

Polsce 
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(ZUS), Otwarty 

Fundusz 

Emerytalny, 

Pracownicze 

programy 

emerytalne (PPE), 

Pracownicze Plany 

Kapitałowe (PPK), 

Indywidualne 

konta emerytalne 

(IKE), 

Indywidualne 

konto 

zabezpieczenia 

emerytalnego 

(IKZE), Kasa 

Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego 

(KRUS), 

ubezpieczenia 

rentowe, 

ubezpieczenia 

chorobowe, 

ubezpieczenia 

wypadkowe, 

świadczenia 

rehabilitacyjne 

 

31. Ochrona zdrowia  – wyjaśnia 

pojęcia: ochrona 

zdrowia, 

– omawia 

najważniejsze 

zadania 

– wyszukuje w 

internecie 

formularz 

– charakteryzuje 

zasady, na których 

opiera się polski 

– analizuje swoje 

działania i sposób 

korzystania z 
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ubezpieczenia 

zdrowotne, 

Ministerstwo 

Zdrowia, 

Narodowy 

Fundusz Zdrowia, 

Państwowa 

Inspekcja 

Sanitarna (tzw. 

Sanepid), 

Państwowa 

Inspekcja 

Farmaceutyczna 

(PIF), Rzecznik 

Praw Pacjenta, 

Elektroniczna 

Weryfikacja 

Uprawnień 

Świadczeniobior-

ców (eWUŚ), 

lekarz 

podstawowej 

opieki zdrowotnej 

(tzw. lekarz 

rodzinny), 

laboratorium 

diagnostyczne, 

Państwowe 

Ratownictwo 

Medyczne (PRM), 

centra urazowe, 

oddziały szpitalne, 

Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

– wymienia i 

charakteryzuje 

zadania kontrolne 

innych instytucji 

w RP poza 

Ministerstwem 

Zdrowia 
 

 

wniosku o EKUZ 

i wypełnia go oraz 

planuje dalsze 

działania w celu 

uzyskania tej karty 

 

system 

ubezpieczeń 

zdrowotnych 

– wyjaśnia i 

ocenia zadania 

Elektronicznej 

Weryfikacji 

Uprawnień 

Świadczeniobior-

ców (eWUŚ) 

 
 

publicznej opieki 

zdrowotnej w 

różnych 

sytuacjach 

chorobowych i 

różnych dniach 

tygodnia 
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Europejska Karta 

Ubezpieczenia 

Zdrowotnego 

(EKUZ), 

ubezpieczenia 

prywatne 

 

32. Walka z 

bezrobociem i 

wykluczeniem 

społecznym 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 

Spraw 

Społecznych, 

wojewódzkie i 

powiatowe urzędy 

pracy, bezrobocie, 

poziom 

bezrobocia, prace 

interwencyjne, 

roboty publiczne, 

staże u 

pracodawcy, 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej, 

szkolenia dla 

bezrobotnych, 

programy 

pasywne, 

powiatowy urząd 

pracy, Zielona 

Linia Centrum 

– wymienia 

główne przyczyny 

bezrobocia w 

Polsce 

– omawia 

podstawowe 

zadania 

powiatowego 

urzędu pracy 

– charakteryzuje 

metody walki z 

bezrobociem 

– wyszukuje w 

internecie stronę 

najbliższego 

powiatowego 

urzędu pracy 

 

– przedstawia i 

ocenia 

podejmowane 

przez najbliższy 

powiatowy urząd 

pracy działania w 

celu ograniczenia 

bezrobocia 

– na podstawie 

źródła 

statystycznego z 

podręcznika 

wskazuje po trzy 

województwa o 

najwyższym i 

najniższym 

poziomie 

bezrobocia 

 

– uzasadnia 

słuszność 

działalności 

instytucji i 

organizacji 

działających na 

rzecz osób z 

niepełnospraw-

nością oraz 

przedstawia kilka 

przykładów ich 

działalności 
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Informacyjno-

Konsultacyjnego 

Służb 

Zatrudnienia, 

wojewódzki urząd 

pracy, Centrum 

Informacji i 

Planowania 

Kariery 

Zawodowej, 

wykluczenie 

społeczne, 

partnerstwo na 

rzecz osób z 

niepełnospraw-

nością 

 

33. Kształcenie 

ustawiczne 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej, 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego, 

szkoła branżowa, 

egzamin 

maturalny, wyższe 

szkoły zawodowe, 

studia I stopnia, 

licencjat, inżynier, 

– omawia 

możliwości 

dalszego 

kształcenia po 

ukończeniu szkoły 

branżowej I 

stopnia 

– wymienia 

założenia reformy 

polskiego systemu 

oświaty  

– wyszukuje 

najbliżej położoną 

wyższą szkołę 

zawodową  

– wyjaśnia, jakie 

kierunki 

studiowania 

oferuje wyższa 

szkoła zawodową 

w najbliższej 

okolicy 

– analizuje, w jaki 

sposób można 

uzupełnić i 

zmienić 

kwalifikacje, 

zdobyć nowa 

wiedzę i 

umiejętności 

– wyjaśnia, 

dlaczego należy 

uczyć się przez 

całe życie 
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wykształcenie 

wyższe 

zawodowe, 

kształcenie 

ustawiczne, 

EURES – 

Europejskie 

Służby 

Zatrudnienia, 

szkoły dla 

dorosłych, centra 

kształcenia 

ustawicznego, 

ośrodki 

doskonalenia 

zawodowego, 

kursy zawodowe, 

e-learning, 

samokształcenie, 

uniwersytet 

trzeciego wieku 

 

34. Wybrane problemy 

polityki publicznej w 

RP – lekcja 

powtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

34. Wybrane problemy 

polityki publicznej w 

RP – lekcja  

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 



 
 

39 
 

Wymagania edukacyjne przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym  

dla  Technikum 

    

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania  

na ocenę  

dopuszczającą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dostateczną 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dobrą  

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

celującą 

 

Uczeń opanował  

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą,  

a ponadto: 

I. Człowiek i społeczeństwo 

10. Potrzeby 

człowieka 

– wyjaśnia, czym 

są potrzeby 

człowieka                     

– podaje 

hierarchię potrzeb 

człowieka według 

Abrahama 

Maslowa    

– wyjaśnia 

pojęcie: system 

aksjologiczny    

– rozróżnia potrzeby 

biologiczne i 

psychologiczne 

człowieka, potrzeby 

niższego i wyższego 

rzędu 

 

– charakteryzuje 

uniwersalny 

system wartości 

– określa wpływ 

uznawanego 

systemu wartości 

na hierarchię 

potrzeb człowieka 

 

– na podstawie definicji 

systemów 

aksjologicznych i 

wyników badań CBOS 

wskazuje, jakim 

systemem wartości 

kierują się Polacy 

11. Role społeczne – wyjaśnia 

pojęcia: rola 

społeczna, grupa 

społeczna, 

altruizm, 

stereotyp, klasa, 

warstwa 

społeczna 

– wymienia cechy 

grupy społecznej  

– omawia proces 

przechodzenia z 

jednej roli do 

drugiej 

 

– klasyfikuje grupy 

społeczne, 

uwzględniając różne 

kryteria: wielkość, 

charakter 

członkostwa, więzi 

społeczne, rodzaj 

zorganizowania 

– charakteryzuje 

role społeczne w 

kontekście zasady 

wzajemności, 

zaufania i pomocy 

według reguł 

określonych przez 

amerykańskiego 

socjologa R. 

Cialdiniego 

– analizuje tekst 

źródłowy P. Sztompki i 

formułuje wnioski 

– analizuje zasady 

wzajemności, zaufania i 

pomocy 

12. Współczesna – wyjaśnia – omawia funkcje – charakteryzuje, z – analizuje – projektuje plakat 
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rodzina pojęcia: rodzina, 

rodzina 

nuklearna, 

monogamiczna, 

poligamiczna, 

zastępcza, 

patchworkowa, 

matriarchalna i 

patriarchalna, 

partnerska 

rodziny: 

stratyfikacyjną, 

kulturową, 

seksualną, 

rekreacyjną, 

opiekuńczo-

zabezpieczającą, 

prokreacyjną i 

ekonomiczną 

wykorzystaniem 

wyników badań 

opinii publicznej, 

współczesne typy 

rodziny 

– wyjaśnia problemy 

związane z realizacją 

różnych funkcji 

rodziny w RP  

problemy 

współczesnej 

rodziny: trudności 

ekonomiczne i 

przemoc w 

rodzinie       

– uzasadnia 

odpowiedź na 

pytanie: „Jaki 

model rodziny jest 

najlepszy?” 

przeciw przemocy w 

rodzinie 

– ocenia kondycję 

współczesnej polskiej 

rodziny 

13. Proces 

socjalizacji 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

socjalizacja, 

resocjalizacja, 

afiliacja, 

facylitacja 

społeczna, 

konformizm i 

nonkonformizm 

– omawia etapy 

socjalizacji: 

socjalizację 

pierwotną i 

wtórną oraz 

socjalizację 

odwrotną 

– podaje przykłady 

wpływu społecznego 

w różnych 

dziedzinach życia 

– charakteryzuje 

proces wpływu 

społecznego na 

człowieka 

– analizuje 

zjawisko 

„znieczulicy 

społecznej” 

– podaje 

przykłady 

konformizmu i 

nonkonformizmu 

– na podstawie 

fragmentu tekstu 

Normana Goodmana 

oraz własnej wiedzy 

ocenia zjawisko 

rozproszonej 

odpowiedzialności 

– analizuje przypadki 

postaw 

konformistycznych i 

nonkonformistycznych 

 

14. Charakterystyka 

współczesnego 

społeczeństwa 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

społeczeństwo, 

struktura, klasa i 

warstwa 

społeczna 

– omawia różne 

formy 

współczesnego 

społeczeństwa: 

pierwotne, 

rolnicze, 

industrialne i 

postindustrialne  

– charakteryzuje 

społeczeństwo: 

globalne, 

informacyjne, 

masowe, 

konsumpcyjne, 

otwarte i zamknięte 

– określa wpływ  

zjawiska tzw. 

macdonaldyzacji 

na kształtowanie 

się globalnego 

modelu 

społeczeństwa 

– na podstawie danych 

statystycznych ocenia 

dynamikę przemian 

społeczeństwa polskiego 

 – uzasadnia odpowiedź 

na pytanie: „Czy polskie 

społeczeństwo jest 

społeczeństwem 

informacyjnym?” 

 

15. Wartości w 

społeczeństwie 

– wyjaśnia 

pojęcie wartości i 

– omawia funkcje 

wartości istotnych 

– charakteryzuje 

hierarchię wartości 

– analizuje dane 

statystyczne i 

– na podstawie tekstów 

źródłowych określa 
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polskim norm 

społecznych 

dla jednostki według M. Schellera: 

wartości 

hedonistyczne, 

witalne, duchowe i 

religijne 

prezentuje katalog 

wartości 

afirmowanych w 

społeczeństwie 

polskim 

relacje między 

światopoglądem a 

wartościami     

– analizuje rolę wartości 

w światopoglądzie 

16. Negatywne 

zjawiska społeczne 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

tolerancja, 

akceptacja, 

antagonizm, 

„swojskość”, 

„obcość” 

dyskryminacja, 

stygmatyzacja 

– odróżnia pojęcie 

tolerancji od 

akceptacji  

 – wyjaśnia, jak 

tworzą się 

podziały w 

społeczeństwie na 

„swoich” i 

„obcych” 

– rozpoznaje 

przyczyny, przejawy 

i skutki nietolerancji 

i stygmatyzacji        

– omawia możliwe 

sposoby 

przeciwstawiania się 

zjawisku 

nietolerancji i 

stygmatyzacji 

– analizuje teksty 

źródłowe 

dotyczące 

dyskryminacji w 

Polsce, akty 

normatywne – 

fragmenty ustawy 

– kodeksu karnego 

i fragmenty Karty 

Praw 

Podstawowych 

– opracowuje 

projekt – 

scenariusz 

obchodów Dnia 

Tolerancji 

– uzasadnia swoją opinię 

na temat oceny postaw 

agresywnych w Polsce 

i sposobów ich 

karalności 

– analizuje proces 

stygmatyzacji w Polsce 

i różne jego typy: 

cielesny, moralny i 

plemienny 

17. Konflikty 

społeczne 

– podaje 

definicję 

konfliktu, 

kompromisu, 

mediacji, 

negocjacji, 

arbitrażu       – 

identyfikuje style 

rozwiązywania 

konfliktów 

– wymienia 

przyczyny 

konfliktów 

społecznych  

i  je       omawia  

– podaje 

przykłady 

konfliktów 

społecznych       

– rozróżnia rodzaje 

konfliktów 

społecznych  

– charakteryzuje 

poszczególne rodzaje 

konfliktów 

społecznych 

– charakteryzuje 

style 

rozwiazywania 

konfliktów 

społecznych       

– analizuje teksty 

źródłowe 

dotyczące 

konfliktów na tle 

religijnym, 

konfliktów między 

kibicami i wyciąga 

wnioski 

 

– uzasadnia różnice 

między kompromisem a 

uleganiem          

– analizuje źródła i 

mechanizmy konfliktów 

społecznych 
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18. Problemy 

polskiej młodzieży 

– wymienia 

problemy 

młodzieży 

społeczeństwa 

polskiego       

– wyjaśnia 

pojęcia: 

wolontariat, 

dopalacze, 

przemoc 

elektroniczna 

– podaje 

przyczyny 

problemów 

młodzieży w 

społeczeństwie 

polskim   

– wyjaśnia pojęcie 

zachowania 

ryzykowne 

– rozpoznaje 

problemy życiowe 

młodzieży w 

społeczeństwie 

polskim 

– na podstawie 

danych 

statystycznych 

charakteryzuje 

hierarchię wartości 

preferowanych 

przez młodzież 

polską 

– opracowuje projekt 

ankiety dotyczący 

problemów młodzieży     

– analizuje problemy 

polskiej młodzieży          

– formułuje propozycje 

ich rozwiązania 

10. Modele 

współczesnej 

rodziny ‒ dyskusja 

– wyjaśnia 

pojęcia: rodzina, 

rodzina 

nuklearna, 

monogamiczna, 

poligamiczna, 

zastępcza, 

patchworkowa, 

matriarchalna i 

patriarchalna, 

partnerska 

– przedstawia 

różne modele 

współczesnej 

rodziny w RP 

– wykazuje się 

umiejętnością 

czytania ze 

zrozumieniem 

tekstów 

publicystycznych i 

popularnonaukowych 

i ich interpretowania 

 

– wykorzystuje 

informacje do 

tworzenia własnej 

wypowiedzi na 

temat ewolucji 

współczesnej 

rodziny 

– ocenia różne 

modele 

współczesnej 

rodziny 

– formułuje, uzasadnia i 

broni własne stanowisko 

na forum publicznym 

 

11. Człowiek i 

społeczeństwo − 

lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

12. Człowiek i 

społeczeństwo – 

lekcja sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

II. Społeczeństwo obywatelskie 

1. Organizacje w 

społeczeństwie 

obywatelskim 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

społeczeństwo 

– wymienia cechy 

społeczeństwa 

obywatelskiego   

– rozróżnia 

stowarzyszenia 

rejestrowe, zwykłe, 

– charakteryzuje 

społeczeństwo 

obywatelskie      

– uzasadnia, w jaki 

sposób społeczeństwo 

obywatelskie wpływa na 
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obywatelskie, 

organizacje 

pozarządowe, 

stowarzyszenia, 

fundacje, 

oświadczenia 

woli, 

obywatelskie 

nieposłuszeństwo 

– przedstawia 

sposób tworzenia 

i funkcjonowania 

stowarzyszeń 

– wymienia 

zakres 

niezbędnych 

uregulowań w 

statucie 

stowarzyszenia 

fundacje, organizacje 

pożytku publicznego, 

związki zawodowe, 

organizacje 

pracodawców, ruchy 

społeczne 

– przedstawia 

rodzaje i 

przykłady 

organizacji 

pozarządowych 

działających w RP             

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla 

życia publicznego 

ma swoboda 

zrzeszania się 

obywateli w 

różnych 

organizacjach 

społecznych  

władze państwa i 

charakter sprawowanych 

rządów 

2. Kościoły i 

związki 

wyznaniowe w 

Polsce 

– wyjaśnia 

pojęcia: religia, 

konkordat, 

ekumenizm 

– przedstawia 

funkcjonujące w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej kościoły i 

inne związki 

wyznaniowe 

– omawia regulacje 

prawne dotyczące 

funkcjonowania 

Kościołów i innych 

związków 

wyznaniowych w 

Polsce  

– charakteryzuje 

stosunki między 

państwem a 

Kościołem w RP  

– lokalizuje na 

mapie największe 

skupiska wyznań  

– projektuje program 

wycieczki dydaktycznej 

szlakiem świątyń 

różnych wyznań w 

wybranym mieście lub 

regionie 

– analizuje tekst 

preambuły konkordatu,  

 i przedstawia wnioski            

 

3. Nurty myśli 

politycznej  

(temat 

uzupełniający) 

– wyjaśnia 

pojęcia: myśl 

polityczna, 

ideologia, 

doktryna 

polityczna, 

program 

polityczny 

– wymienia 

rodzaje doktryn 

politycznych 

– omawia 

współczesne 

doktryny 

polityczne 

– charakteryzuje 

podstawowe 

założenia 

współczesnych 

nurtów myśli 

politycznej 

– wskazuje 

najważniejsze 

wartości 

poszczególnych 

doktryn 

politycznych 

– uzasadnia, w 

jakim stopniu są 

one aktualne do 

dziś 

– na podstawie 

różnorodnych źródeł 

przedstawia główne 

założenia nurtów 

totalitarnych 

i nacjonalistycznych  

– dostrzega zagrożenia, 

jakie niosą  
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4. Partie polityczne 

w Polsce 

– wyjaśnia 

pojęcia: partia 

polityczna, 

pluralizm 

polityczny 

– przedstawia 

cechy partii 

politycznych 

– przedstawia 

podstawowe 

założenia partii, 

które 

przekroczyły próg 

niezbędny do 

uzyskania dotacji 

budżetowej oraz 

nazwiska ich 

liderów 

– charakteryzuje 

zasady 

funkcjonowania 

partii politycznych w 

Polsce 

– dokonuje 

krytycznej analizy 

materiałów z 

kampanii 

wyborczych 

– uzasadnia, czy 

partie polityczne 

powinny być 

finansowane z 

budżetu państwa 

– ocenia sposoby 

prowadzenia kampanii 

wyborczych w Polsce 

– analizuje, do jakich 

doktryn politycznych 

odnoszą się w swoich 

programach partie 

polityczne 

5. Współczesne 

media w Polsce 

– wyjaśnia 

pojęcia: mass 

media, 

propaganda, 

„czwarta 

władza” 

– wymienia 

rodzaje mediów 

podaje funkcje 

środków 

masowego 

przekazu  

– przedstawia 

współczesne 

media w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

– wymienia 

główne dzienniki, 

tygodniki 

społeczno-

polityczne, stacje 

telewizyjne i 

radiowe, portale 

internetowe 

– charakteryzuje 

wybrane tytuły, 

stacje, portale ze 

względu na 

specyfikę, formy 

 i treści przekazu 

– analizuje teksty 

źródłowe, 

wskazuje 

fragmenty 

naruszające zasady 

etyki 

dziennikarskiej  

– ocenia 

szkodliwość tego 

typu działań 

– porównuje przekaz 

medialny na dowolny 

temat w kilku 

wybranych stacjach, 

serwisach, portalach 

informacyjnych, 

dziennikach i 

tygodnikach 

– formułuje swoją opinię 

na ten temat 

6. Patologie życia 

publicznego w 

Polsce 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

patologia, 

kapitał 

społeczny, 

nepotyzm, 

alienacja, 

partykularyzm, 

korupcja, 

klientelizm 

– rozpoznaje 

przejawy patologii 

życia publicznego 

– wymienia 

rodzaje patologii 

życia publicznego 

– przedstawia 

mechanizmy 

korupcji 

– wykazuje 

negatywny wpływ 

patologii na życie 

publiczne 

– wskazuje na 

mapie państwa o 

najwyższym i 

najniższym 

poziomie korupcji 

na świecie 

– analizuje 

materiały 

źródłowe na ten 

temat i wyciąga 

wnioski 

– uzasadnia negatywny 

wpływ na życie 

publiczne 

partykularyzmu, 

nepotyzmu, klientelizmu 

7. Rola opinii – wyjaśnia – wymienia – porównuje wyniki – interpretuje – formułuje hipotezy 



 
 

45 
 

publicznej w 

społeczeństwie 

obywatelskim 

pojęcia: opinia 

publiczna, 

„barometr 

polityczny”, 

badania 

sondażowe, 

kultura 

polityczna, 

marketing 

polityczny 

instytucje 

zajmujące się 

badaniami 

statystycznymi w 

Polsce: CBOS, 

TNS Polska, 

IBRIS, Ipsos i 

inne 

sondaży 

przedwyborczych i 

rezultatów wyborów  

– konstruuje ankietę 

na wybrany temat 

wyniki badań 

opinii publicznej 

– podaje 

przykłady wpływu 

opinii publicznej 

na decyzje 

polityczne w 

Polsce w XXI 

wieku 

dotyczące przyczyn 

różnic przekraczających 

wartość błędu 

statystycznego 

– argumentuje swoje 

stanowisko na temat 

zakazu publikowania 

sondaży w dniu 

poprzedzającym wybory 

8. Finansowanie 

partii politycznych z 

budżetu państwa ‒ 

dyskusja 

– wyjaśnia 

pojęcia: partia 

polityczna, 

pluralizm 

polityczny 

– przedstawia 

cechy partii 

politycznych 

– przedstawia 

sposoby 

finansowania 

partii politycznych 

w 

Rzeczypospolitej 

 

– wykazuje się 

umiejętnością 

czytania ze 

zrozumieniem 

tekstów 

publicystycznych i 

popularnonaukowych 

i ich interpretowania 

– prezentuje 

argumenty natury 

politycznej, 

społecznej i 

ekonomicznej 

– wykorzystuje 

informacje do 

tworzenia własnej 

wypowiedzi na 

temat 

finansowania 

partii politycznych 

z budżetu państwa 

 

– formułuje własne 

stanowisko, uzasadnia je 

i broni go na forum 

publicznym 

9. Społeczeństwo 

obywatelskie − 

lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

10. Społeczeństwo 

obywatelskie – 

lekcja sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Konstytucyjne 

zasady ustroju RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: ustrój 

– wyjaśnia 

konstytucyjne 

– charakteryzuje 

zasady ustrojowe 

– analizuje 

sformułowania 

– uzasadnia, z jakiego 

powodu K. Monteskiusz 
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polityczny, 

preambuła, 

ustawa 

zasadnicza 

pojęcie 

suwerenności     

– omawia 

zawartość 

Konstytucji RP 

zawarte w 

Konstytucji RP: 

suwerenności 

narodu, 

demokratycznego 

państwa prawa, 

konstytucjonalizmu, 

podziału i 

równoważenia się 

władz, pluralizmu 

itp.  

preambuły 

Konstytucji 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  

dokonał podziału władzy 

– przygotowuje projekt 

preambuły statutu szkoły 

2. Formy 

demokracji 

bezpośredniej 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

referendum, 

plebiscyt, 

inicjatywa 

ludowa, weto 

ludowe, recall 

– wymienia formy 

demokracji 

bezpośredniej w 

RP   

– przedstawia 

specyfikę 

referendum 

ogólnokrajowego 

i rodzajów 

referendów 

lokalnych w RP 

– charakteryzuje 

formy demokracji 

bezpośredniej: 

referendum, 

zgromadzenie, recall, 

plebiscyt, konsultacje 

społeczne           

– analizuje wszystkie 

polskie referenda po 

II wojnie światowej 

– analizuje, jakie 

warunki muszą 

zostać spełnione, 

by referendum się 

odbyło oraz by 

jego wyniki były 

wiążące 

– wyszukuje 

informacje ze 

strony gminy, 

BIP-u, 

ministerstw, jakie 

odbywają się 

konsultacje 

społeczne 

– uzasadnia, jaki mają 

wpływ konsultacje 

publiczne na 

kształtowanie prawa w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej              

– na podstawie wykresu 

analizuje procedurę 

przygotowania i 

przeprowadzenia 

referendum 

zatwierdzającego 

zmianę Konstytucji RP             

3. Prawo wyborcze – wyjaśnia 

pojęcia: czynne i 

bierne prawo 

wyborcze, 

ordynacja 

wyborcza 

– wymienia 

zasady prawa 

wyborczego: 

powszechności, 

tajności, 

równości, 

bezpośredniości, 

proporcjonalności, 

większości 

– charakteryzuje 

wybory do sejmu, 

senatu, na urząd 

prezydenta, 

samorządowe i do 

Parlamentu 

Europejskiego 

– porównuje 

ordynację 

większościową i 

proporcjonalną          

– uzasadnia 

konieczność 

wprowadzenia 

tzw. klauzuli 

zaporowych 

– analizuje system 

wyborczy w RP 

– podaje wady i zalety 

systemu 

większościowego i 

proporcjonalnego 
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4. Władza 

ustawodawcza RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

bikameralizm, 

unikameralizm, 

kworum, 

immunitet 

parlamentarny 

– wymienia 

kompetencje 

Sejmu RP, Senatu 

RP i 

Zgromadzenia 

Narodowego RP  

– omawia 

przywilej, jakim 

jest immunitet 

parlamentarny 

– charakteryzuje 

pracę sejmu i senatu 

oraz poszczególnych 

organów sejmu i 

senatu       

– rozróżnia pojęcie 

mandatu wolnego od 

mandatu 

imperatywnego 

– analizuje 

poszczególne 

rodzaje większości 

stosowane podczas 

głosowania w 

sejmie, senacie i 

Zgromadzeniu 

Narodowym       

– prezentuje 

działające w 

Polsce Komisje 

nadzwyczajne i 

śledcze     

– uzasadnia, kiedy może 

dojść do skrócenia 

kadencji sejmu            

– podaje argumenty za 

utrzymaniem czy też 

zniesieniem immunitetu 

posłów i senatorów 

5. Funkcje władzy 

ustawodawczej 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

inicjatywa 

ustawodawcza, 

promulgacja, 

weto 

ustawodawcze, 

absolutorium, 

vacatio legis, 

legislatywa 

– wymienia 

podstawowe 

funkcje sejmu i 

senatu: 

ustrojodawczą, 

ustawodawczą i 

kontrolną        

– omawia sposoby 

działania sejmu, 

który sprawuje 

funkcję kontrolną: 

wotum zaufania, 

wotum nieufności, 

absolutorium, 

zapytania i 

interpelacje 

poselskie, informacje 

bieżące i pytania w 

sprawach bieżących 

– charakteryzuje, 

w jaki sposób sejm 

sprawuje funkcję 

kreacyjną         

– przedstawia 

procedurę 

ustawodawczą w 

RP (proces 

legislacyjny 

ustawy) 

 

– analizuje, jakie jest 

znaczenie obu izb w 

polskim parlamencie,   

formułuje argumenty za 

powoływaniem 

dwuizbowego 

parlamentu w RP 

6. Władza 

wykonawcza – 

prezydent RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

egzekutywa, 

kontrasygnata, 

prerogatywa  

– omawia trzy 

zasadnicze 

funkcje 

prezydenta: 

reprezentacyjno- 

symboliczną, 

arbitra i 

wykonawczą  

– wymienia 

Prezydentów 

– charakteryzuje 

uprawnienia 

Prezydenta RP 

wobec Rady 

Ministrów, 

parlamentu, władzy 

sądowniczej i 

prokuratury, w 

zakresie stosunków 

zagranicznych, 

– analizuje poziom 

legitymizacji 

społecznej władzy 

prezydenckiej, 

wykorzystując 

wyniki badań 

opinii publicznej     

– uzasadnia, w 

jakich 

okolicznościach 

– wykazuje znaczenie, 

jakie dla pozycji 

ustrojowej Prezydenta 

Rzeczypospolitej 

Polskiej ma fakt 

wyborów powszechnych 
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Polski po 1989 

roku 

bezpieczeństwa, 

obronności i głowy 

państwa  

Prezydent RP 

może być usunięty 

z urzędu lub 

zawieszony  

7. Władza 

wykonawcza w RP 

– Rada Ministrów 

– wyjaśnia 

pojęcia: organ 

kolegialny, rząd 

mniejszościowy i 

większościowy, 

wotum zaufania, 

dymisja rządu, 

rekonstrukcja 

rządu 

– wymienia 

kompetencje Rady 

Ministrów RP     

– podaje, kto 

wchodzi w skład 

Rady Ministrów       

– wyjaśnia rolę 

Prezesa Rady 

Ministrów RP 

– przedstawia sposób 

powołania i 

ustępowania Rady 

Ministrów          

– omawia 

podstawowe działy 

administracji 

rządowej centralnej i 

terenowej 

– porównuje 

sytuację rządów 

mniejszościowych 

i większościowych 

ze względu na 

możliwości 

działania 

– charakteryzuje 

administrację zespoloną 

i niezespoloną             

– określa rolę i zadania 

wojewody 

8. Samorząd 

terytorialny w RP 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

samorząd, 

sołectwo, 

dzielnice           

– wskazuje 

organy nadzoru 

samorządu 

– wymienia różne 

formy samorządu  

– przedstawia 

strukturę 

samorządu 

terytorialnego w 

Polsce po 1989 

roku 

– omawia organy 

stanowiące i 

wykonawcze 

samorządu 

terytorialnego na 

poziomie gminy, 

miasta, miasta na 

prawach powiatu 

oraz województwa w 

RP 

– analizuje zadania 

samorządu 

terytorialnego na 

poszczególnych 

szczeblach: 

własne, zlecone i 

powierzone oraz 

dochody 

samorządu 

terytorialnego 

– przygotowuje 

opracowanie promujące 

działania organów 

wybranego samorządu 

terytorialnego na 

poziomie powiatu lub 

województwa w RP 

 

9. Władza 

sądownicza w RP ‒ 

sądy 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

apelacja, 

kasacja, 

instancyjność 

– wymienia 

konstytucyjne 

zasady 

funkcjonowania 

sądów w RP 

– przedstawia 

strukturę 

sądownictwa 

powszechnego i 

administracyjnego w 

RP             

– omawia sposób 

powoływania 

sędziów Sądu 

Najwyższego i 

zadania tego sądu  

– analizuje 

gwarancje 

niezawisłości 

sędziów: sposób 

powoływania 

sędziów, 

nieusuwalność, 

immunitet 

sędziowski, 

apolityczność 

sędziów, status 

materialny 

– uzasadnia potrzebę 

niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów  

– wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywa w polskim 

systemie prawnym 

Krajowa Rada 

Sądownictwa 
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10. Władza 

sądownicza w RP ‒ 

trybunały 

– wyjaśnia 

pojęcia: skarga 

konstytucyjna, 

kontrola 

prewencyjna 

ustawy 

– przedstawia 

kompetencje 

Trybunału 

Konstytucyjnego 

– omawia sposób 

powoływania i 

zadania Trybunału 

Konstytucyjnego i 

Trybunału Stanu 

– ocenia znaczenie 

Trybunału 

Konstytucyjnego 

oraz Trybunału 

Stanu dla 

funkcjonowania 

państwa 

– uzasadnia odpowiedź 

na pytanie: „Czy 

Trybunał Stanu jest w 

Polsce potrzebny?”, 

podaje argumenty 

11. Najwyższa 

Izba Kontroli i 

prokuratura 

– wyjaśnia 

pojęcia: kontrola 

państwowa, 

praworządność 

– przedstawia 

kompetencje 

Najwyższej Izby 

Kontroli 

– omawia zadania i 

obowiązki 

prokuratury w RP        

– podaje podstawy 

prawne 

funkcjonowania NIK 

w Polsce i jej 

strukturę  

– analizuje 

połączenie funkcji 

ministra 

sprawiedliwości i 

prokuratora 

generalnego, 

podaje argumenty 

za i przeciw  

– uzasadnia znaczenie 

NIK-u i prokuratury dla 

funkcjonowania państwa 

12. Wady i zalety 

ordynacji 

proporcjonalnej i 

większościowej ‒ 

dyskusja 

– wyjaśnia 

pojęcia: czynne i 

bierne prawo 

wyborcze, 

ordynacja 

wyborcza 

– wskazuje wady i 

zalety ordynacji 

proporcjonalnej i 

większościowej w 

RP 

– wykazuje się 

umiejętnością 

czytania ze 

zrozumieniem 

tekstów 

publicystycznych i 

popularnonaukowych 

i ich interpretowania 

 

– wykorzystuje 

informacje do 

tworzenia własnej 

wypowiedzi na 

temat ordynacji 

proporcjonalnej i 

większościowej 

 

– formułuje własne 

stanowisko, uzasadnia je 

i broni go na forum 

publicznym 

13. Organy władzy 

publicznej w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

14. Organy władzy 

publicznej w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 


