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 Wymagania ponadpodstawowe 

 

Wymagania podstawowe 

 

Dział  w 

podręczniku 

Nr wymagania z podstawy programowej celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

 

Człowiek, grupy 

społeczne, 

rodzina 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

 

- Wymienia typy 

osobowości według 

Hipokratesa (choleryk, 

melancholik, 

flegmatyk, sangwinik)  

oraz krótko je 

charakteryzuje.  

-Zna piramidę potrzeb 

A. Maslowa. 

-Wymienia i omawia 

funkcje rodziny. 

 

-Wyjaśnia znaczenie 

asertywnego 

zachowania oraz  

przyczyny braku 

asertywnych 

zachowań. Podaje 

przykłady sytuacji, w 

których należy 

zachować się w 

sposób asertywny. 

-Wyjaśnia czym różni 

się komunikacja od 

porozumiewania się. 

-Wyjaśnia jakie 

czynniki mogą 

wpływać na 

zaburzenia procesu 

komunikacji. 

-Przygotowuje 

autoprezentacje. 

-Wyjaśnia różnice 

zachodzące w 

sposobie rozwiązania 

konfliktu w przypadku 

arbitrażu, mediacji i 

negocjacji.  

-Omawia różne 

- Wyjaśnia pojęcia: 

asertywność, 

socjalizacja 

pierwotna, 

socjalizacja wtórna, 

arbitraż, mediacje,  

negocjacje, 

pokrewieństwo, 

darowizna, spadek, 

zakupoholizm, 

nadwyżka 

budżetowa, deficyt 

budżetowy. 

-Rozwija skrót: 

GUS. 

-Wyjaśnia i omawia 

przebieg  procesu 

komunikacji. 

- Wyjaśnia jakie 

czynniki wpływają 

na udaną 

autoprezentacje. 

-Wyjaśnia znaczenie 

komunikacji 

niewerbalnej. 

- Wyjaśnia różnice 

między socjalizacją 

-Wyjaśnia pojęcia: 

socjalizacja,  

komunikacja 

werbalna, 

komunikacja 

niewerbalna, 

asertywność, 

autoprezentacja, 

interakcja, 

zbiorowość, krąg 

społeczny, 

społeczność, 

subkultura, norma 

grupowa, więzi, 

więzi społeczne, 

prawa rodzicielskie, 

gospodarstwo 

domowe, emerytura, 

renta, ubezpieczenie, 

umowy cywilno-

prawne, umowa 

zlecenie, umowa o 

dzieło, podatek, 

działalność 

gospodarcza. 

- Wyjaśnia zasady 

dobrej komunikacji. 

-Wyjaśnia pojęcia: 

komunikacja, 

porozumiewanie się, 

osobowość, wiedza o 

społeczeństwie, nauki 

humanistyczne, 

potrzeba, rola społeczna, 

społeczeństwo, para, 

grupa społeczna, naród, 

konflikt, rodzina, budżet 

domowy, umowa o 

prace, oszczędzanie. 

- Wyjaśnia czym 

zajmuje się wiedza o 

społeczeństwie. 

- Wyjaśnia dlaczego 

człowiek jest istotą 

społeczną (potrzeby 

kontaktu, 

przynależności, 

uznania). 

-Wymienia przykłady 

potrzeb. 

-Wymienia przykłady 

ról społecznych. 

-Wymienia przykłady 

sytuacji, które mogą 



modele podejmowania 

decyzji w grupie. 

Ocenia ich 

skuteczność. 

-Charakteryzuje 

współczesne polskie 

rodziny z 

wykorzystaniem  

danych 

statystycznych. 

- Wyjaśnia różnice 

pomiędzy różnymi 

rodzajami umów o 

prace funkcjonujących 

w Polsce. Wymień ich 

wady i zalety.  

-Wymień wady i 

zalety pracy u kogoś 

oraz własnej 

działalności 

gospodarczej. 

-Dokonuje obliczeń 

dotyczących 

oszczędzania w 

budżecie domowym. 

- Charakteryzuje 

polskie gospodarstwa 

domowe korzystając z 

danych 

statystycznych. 

-Wyjaśnia czym różni 

się gospodarstwo 

domowe od rodziny. 

 

pierwotną a wtórną. 

-Dokonuje podziału 

potrzeb na potrzeby 

biologiczne, 

potrzeby 

psychiczne, 

potrzeby społeczne. 

- Dokonuje podziału 

grup społecznych 

według jakości 

kontaktów,  

wielkości oraz 

rodzaj członkostwa. 

Omawia te grupy i 

podaje przykłady. 

-Wymienia 

przykłady subkultur. 

Dokonuje ich 

charakterystyki. 

-Wyjaśnia 

funkcjonowanie 

norm grupowych. 

-Omawia etapy 

powstania, 

przebiegu i 

rozwiązania 

konfliktu. 

-Wymienia prawa i 

obowiązki rodzica. 

- Wymienia typy 

rodzin oraz krótko 

je charakteryzuje. 

-Wymienia wydatki 

inwestycyjne stałe i 

zmiennie oraz 

konsumpcyjne stałe 

i zmienne. 

-Wyjaśnia różnice 

pomiędzy 

komunikacją 

werbalną, a 

niewerbalną. 

- Wymienia 

przykłady nauk 

humanistycznych 

oraz omawia krótko 

ich dziedziny 

zainteresowań. 

-Wymienia czynniki 

wpływające na 

człowieka 

(środowisko, cechy 

dziedziczne). 

-Wymienia czynniki 

składające się na 

osobowość (m.in. 

emocje, uzdolnienia, 

temperament, 

potrzeby). Krótko 

charakteryzuje 

poszczególne cechy 

osobowości. 

-Wymienia 

przykłady potrzeb z 

podziałem na 

potrzeby pierwotne i 

wtórne. 

- Wymienia czynniki 

wpływające na role 

społeczne. 

- Wyjaśnia jak role 

społeczne wpływają 

na funkcjonowanie 

jednostki. 

-Wymienia 

przykłady różnych 

wymagać wspólnego 

podejmowania decyzji. 

 -Rozumie korzyści 

płynące z efektywnej 

współpracy. 

-Wie, że Konstytucja 

zapewnia prawną 

ochronę rodzin w 

Polsce. 

-Wie jaki wpływ ma 

rodzina na dzieci. 

-Wymienia wartości 

ważne dla siebie oraz 

rodziny. Rozumie 

kwestie różnorodności 

systemów wartości. 

-Wymienia kilka praw i 

obowiązków dzieci. 

-Wie, że w Polsce dzieci 

mają obowiązek 

uczęszczać do szkoły do 

18 roku życia. 

-Wie, iż należy 

oszczędzać. 

-Wskazuje dochody oraz 

wydatki w budżecie. 



zbiorowości i 

charakteryzuje je. 

Wie do jakich 

zbiorowości sam 

należy. 

-Podaje przykłady 

konfliktów  oraz ich 

przyczyny 

(interpersonalnych, 

społecznych i 

międzynarodowych). 

-Charakteryzuje 

rodzinę jako grupę. 

-Wymienia prawa i 

obowiązki dzieci. 

-Wyjaśnia 

funkcjonowanie 

gospodarstw 

domowych oraz 

podaje przykłady ich 

dochodów.  

-Wymienia 

przykłady 

racjonalnego 

oszczędzania. 

-Wymienia wydatki 

konsumpcyjne oraz 

inwestycyjne. 

-Liczy prosty budżet 

domowy. 

Społeczność 

szkolna, lokalna 

i regionalna 

3.1, 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 

4.3 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. 

9.3., 9.5., 9.6 

-Wymienia i szeroko 

omawia funkcje 

szkoły. Odwołuje się 

do historii szkolnictwa 

przez wieki. 

-Wyjaśnia dlaczego w 

szkole nie mogą 

działać partie 

polityczne. 

- Zna i wymienia akty 

prawne dotyczące 

praw i obowiązków 

uczniów 

(międzynarodowe 

oraz polskie). 

- Wymienia organy do 

których może zgłosić 

się uczeń w 

-Wyjaśnia definicje: 

kurator oświaty, 

prawo naturalne, 

prawo stanowione, 

stopa bezrobocia, 

decentralizacja, ład 

społeczny, ruchy 

miejskie, 

referendum, zarząd 

-Wyjaśnia definicje: 

samorządność, 

komisja wyborcza, 

rynek pracy, 

społeczność lokalna, 

społeczność 

regionalna, samorząd 

terytorialny, rada 

gminy, wojewoda, 

-Wyjaśnia definicje: 

samorząd szkolny 

(uczniowski), matura 

(egzamin dojrzałości), 

prawo, obowiązek, 

bezrobotny, bezrobocie, 

mała ojczyzna, powiat, 

gmina, województwo, 

wójt, burmistrz, 



- Wyjaśnia czym jest 

dostęp do informacji 

publicznej, podaje 

przykłady. 

przypadku, gdy jego 

prawa nie są 

respektowane. 

-Wyjaśnia czym różni 

się prawo naturalne od 

stanowionego. 

- Analizuje rynek 

pracy obecnie oraz za 

kilka lat (według 

prognoz). 

- Realizuje projekt 

dotyczący własnej 

kariery edukacyjnej i 

zawodowej. Dokonuje 

autoprezentacji „Ja za 

10 lat”. 

- Wypełnia proste 

dokumenty (m.in. 

wniosek o dowód 

osobisty, paszport, 

zameldowanie). 

-Wyjaśnia różnice 

między społecznością 

lokalna i regionalną. 

-Zna tradycje, 

obyczaje i potrawy 

krakowskie. 

-Zna województwa w 

Polsce, które mają 

dwie stolice. 

-Wymienia zadania 

własne gmin. 

Wyjaśnia na czym 

polegają zadania 

zlecone i jak są 

finansowane. 

-Omawia finanse 

gminy. 

-Wyjaśnia jak są 

komisaryczny, 

korupcja, kodeks 

etyki urzędnika, e-

Urząd, ePUAP, 

terenowa 

administracja 

rządowa, kapitał 

pomostowy, kapitał 

wiążący, budżet 

partycypacyjny 

(obywatelski), 

młodzieżowa rada 

gminy. 

-Wymienia 

przymiotniki 

wyborcze i wyjaśnia 

ich znaczenie. 

- Omawia przebieg 

wyborów do 

samorządu 

szkolnego. 

-Wymienia 

przykłady sytuacji 

szkolnych 

zastosowań praw i 

obowiązków 

uczniów. 

- Dokonuje bilansu 

swoich słabych i 

mocnych stron. 

- Planuje karierę 

edukacyjną i 

zawodową. 

-Zna biografie 

postaci, które nie 

odniosły sukcesu na 

początku kariery. 

Wie, iż należy 

dążyć wytrwale do 

sejmik wojewódzki, 

rada powiatu, rada 

gminy/ miasta, 

zarząd 

województwa, 

marszałek 

województwa, 

zarząd powiatu, 

starosta powiatu 

prawo miejscowe, 

kapitał społeczny, 

transformacja 

gospodarcza, 

migracje zarobkowe. 

-Rozwija skróty: 

MEN, OKE, CKE, 

PUP, GUP, BIP. 

-Omawia polski 

system oświaty. 

-Charakteryzuje 

szkołę, klasę 

szkolną, koła 

zainteresowań itp. 

Omawia życie 

szkolnej 

społeczności. 

- Wymienia prawa i 

zadania samorządu 

szkolnego. 

-Wymienia prawa i 

obowiązki ucznia 

oraz nauczyciela. 

-Wie w jaki sposób 

można szukać pracy. 

-Zna zawody 

przyszłości i zawody 

deficytowe. 

- Zna cechy i 

umiejętności jakie 

prezydent miasta, 

PESEL, środki 

(fundusze unijne). 

-Wymienia podstawowe 

zadania szkoły. 

-Wie do jakich typów 

szkół może iść po 

ukończeniu szkoły 

podstawowej. 

-Z pomocą nauczyciela 

stara się tworzyć ogólne 

plany dotyczące  

przyszłości (planować 

karierę edukacyjną i 

zawodową). 

-Wymienia 

najważniejsze prawa i 

obowiązki ucznia. 

- Wie, iż warto się 

ciągle kształcić. 

-Zna podział 

administracyjny po 1999 

roku. Wie w jakim 

mieszka województwie, 

zna jego stolice. 

Wskazuje je na mapie. 

- Wie, że część spraw 

może załatwić w 

urzędzie przez Internet. 

-Wymienia dowolne 

problemy społeczności 

lokalnych. 

-Wymienia osoby 

sprawujące aktualnie 

funkcje prezydenta 

miasta oraz radnych.  



przyznawane środki 

unijne. 

-Wymienia i 

uzasadnia 

najważniejsze jego 

zdaniem problemy 

swojej lokalnej 

społeczności. 

-Zna powiaty w 

swoim województwie. 

-Zna dzieje swojej 

gminy. 

 

celu. 

-Wymienia 

regionalne tradycje, 

obyczaje i potrawy. 

-Zna stolice 

polskich 

województw. 

-Wie jak przebiega 

referendum oraz jak 

w referendum 

odwołać wójta, 

burmistrza, 

prezydenta miasta. 

- Zna zadania, 

uprawnienia 

organów 

samorządowych. 

- Wie kto i w jaki 

sposób sprawuje 

władze nad 

samorządami. 

- Wie jakie sprawy 

można załatwić w 

danym urzędzie 

(gmina, powiat, 

województwo). 

-Charakteryzuje 

problemy 

społeczności 

lokalnej. 

-Odnajduje 

informacje 

dotyczące lokalnych 

inicjatyw. 

mają być 

poszukiwane u 

pracowników w 

przyszłości. 

-Wymienia cechy 

społeczności 

lokalnej i 

regionalnej.  

-Zna regiony Polski. 

-Zna województwa i 

wskazuje je na 

mapie. 

-Wymienia podziały 

gmin oraz powiatów. 

- Wie jak wybierane 

są władze 

samorządowe oraz 

wojewoda. 

-Wie w jakim 

urzędzie złożyć 

wniosek o dowód 

osobisty; gdzie 

można zawrzeć 

związek małżeński, 

otrzymać akt 

urodzenia. 

-Wymienia typy 

problemów 

społeczności 

lokalnej.  

-Wymienia prawa 

mieszkańców gminy, 

powiatów, 

województw. 

- Potrafi odnaleźć 

informacje na temat 

działań władz 

samorządowych. 



Wspólnoty 

narodowe, 

etniczne i 

obywatelskie 

8.1, 8.2, 8.3., 8.4., 8.5. 

9.1,9.2, 9.3, 9.4. 

- Wymienia narody, 

które nie posiadają 

terytorium, maja kilka 

języków urzędowych. 

-Wymienia oraz 

omawia  przyczyny 

emigracji i imigracji 

dawniej i dziś. 

 

 

-Rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

prawa krwi i prawa 

ziemi.  

-Wyjaśnia różnice 

pomiędzy 

narodowością a 

obywatelstwem.  

-Wyjaśnia różnice 

pomiędzy prawem 

krwi a prawem ziemi. 

-Omawia 

społeczeństwo II RP 

oraz III RP z 

wykorzystaniem 

danych 

statystycznych. 

-Wyjaśnia genezę 

polskich symboli 

narodowym. 

-Wyjaśnia i omawia 

postaci oraz 

wydarzenia zawarte w 

polskim hymnie. 

-Wyjaśnia co oznacza 

bycie patriotą we 

współczesnym 

świecie. Podaje 

przykłady i je 

uzasadnia.  

-Wymienia osoby 

(współczesne lub z 

przeszłości), które 

uważa za godne 

naśladowania. 

Uzasadnia swój wybór 

odwołując się do ich 

życiorysów i dokonań. 

-Uzasadnia potrzebę 

-Wyjaśnia definicje: 

nacjonalizm, 

ksenofobia,  

szowinizm, 

przysposobienie, 

autonomia, czystka 

etniczna, 

stowarzyszenie, 

fundacja, 

altruizm,  

filantropia, 

transparentność. 

-Wymienia państwa, 

w których 

obowiązuje prawo 

krwi oraz prawo 

ziemi. 

-Wyjaśnia czym 

różni się mniejszość 

narodowa od 

etnicznej. 

- Wymienia zalety 

państwa 

wielonarodowego. 

-Wskazuje na mapie 

skupiska 

mniejszości 

narodowych i 

etnicznych.  

-Wyjaśnia dlaczego 

Ślązacy nie są 

uznawani za naród. 

-Wymienia prawa 

uchodźców. 

-Wymienia postaci i 

wydarzenia zawarte 

w polskim hymnie. 

-Wyjaśnia na czym 

polega tożsamość 

-Wyjaśnia definicje: 

narodowość, 

obywatelstwo, prawo 

krwi, prawo ziemi, 

mniejszość etniczna, 

dyskryminacja,  

rasizm, 

antysemityzm, cnoty 

obywatelskie, 

organizacje pożytku 

publicznego, 

mobbing, nepotyzm, 

lobbing, 

dyskryminacja. 

-Wymienia sposoby 

nabycia 

obywatelstwa. 

-Wymienia czynniki 

tworzące naród. 

-Wymienia 

mniejszości etniczne 

w Polsce i krótko je 

charakteryzuje. 

etnicznych. 

-Wymienia prawa 

przysługujące 

mniejszościom 

narodowym w 

Polsce. 

-Wyjaśnia znaczenie 

polskich symboli 

narodowych. 

 -Wymienia 

zachowania 

patriotyczne w 

przeszłości. 

-Wymienia cnoty 

obywatelskie. 

-Wymienia 

-Wyjaśnia definicje: 

naród, obywatel, 

mniejszość narodowa, 

migracja, emigracja, 

imigracja, Polonia, 

uchodźca, wolontariat, 

symbole narodowe, 

godło, herb, hymn, 

Mazurek Dąbrowskiego, 

flaga, ojczyzna, 

patriotyzm, aktywność 

społeczna, 

społeczeństwo 

obywatelskie. 

-Wymienia mniejszości 

narodowe w Polsce. 

-Wskazuje na mapie 

skupiska Polonii. 

-Wymienia polskie 

symbole narodowe. 

-Zna autora polskiego 

hymnu. 

-Zna polski hymn. 

-Wymienia postacie 

godne naśladowania 

współcześnie i dawniej. 

–Potrafi wybrać z  

podanych przykładów 

działania patriotyczne 

oraz aktywności 

obywatelskie.  

-Wie, iż patriotyzm oraz 

aktywność obywatelska 

jest ważna także 

współcześnie. 

-Jest świadomy wagi 

tolerancji. Wie, iż 

postawy niechęci i 

nienawiści wobec 



tolerancji oraz 

przeciwstawiania się 

negatywnym 

działaniom wobec 

mniejszości.  

-Wyjaśnia znaczenie 

aktywności 

obywatelskiej i jej 

wspierania. Wymienia 

zalety społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Wymienia zalety 

aktywności 

obywatelskiej 

młodych. 

-Omawia aktywności 

społeczne Polaków na 

podstawie danych 

statystycznych. 

-Wymienia przejawy 

aktywności 

obywatelskiej w 

swojej najbliższej 

okolicy. Krótko je 

charakteryzuje. 

-Omawia zalety 

wolontariatu. 

-Wyjaśnia jakie mogą 

być przyczyny oraz 

skutki 

nieprzestrzegania 

etyki zawodowej. 

oraz co stanowi o 

związku człowieka 

z ojczyzną. 

-Wymienia 

przykłady zachowań 

patriotycznych 

obecnie. 

- Wymienia cnoty 

jakimi 

charakteryzowały 

się wybrane ważne 

postaci w historii 

Polski. Zna ich 

sylwetki, rozpoznaje 

na zdjęciach/ 

obrazach. 

-Omawia przejawy  

aktywności 

obywatelskiej.  

-Wymienia typy 

organizacji 

pozarządowych. 

-Wyjaśnia jak 

skutecznie pomagać 

innym. 

-Wymienia 

organizacje niosące 

pomoc. Krótko 

omawia ich 

działalność. 

-Charakteryzuje 

poszczególne formy 

wolontariatu. 

-Charakteryzuje 

poszczególne 

przykłady łamania 

etyki zawodowej. 

obowiązki 

obywatelskie. 

-Wymienia przejawy 

aktywności 

obywatelskiej. 

-Wymienia dowolne 

organizacje niosące 

pomoc innym. 

-Wymienia formy 

wolontariatu. 

-Wyjaśnia na czym 

polega etyka 

zawodowa. 

-Wymienia 

przykłady łamania 

zasad etyki 

zawodowej. 

obcych czy mniejszości 

są naganne.  Wie, iż są 

ścigane prawne. 

-Wie, że mniejszości 

posiadają różne prawa 

(m.in. do nauki  i 

pielęgnowania własnego 

języka). 

-Wie, że warto pomagać 

innym. 

-Potrafi 

przyporządkować 

nazwy 

najpopularniejszych 

organizacji 

pozarządowych do ich 

działalności.  

-Rozumie znaczenie 

wolontariatu. 

-Wymienia zachowania 

etyczne w pracy. 

Ustrój 

demokratyczny 

11.1, 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8. -Charakteryzuje 

funkcjonowanie 

-Zna najważniejszych 

polskich polityków 

- Wyjaśnia 

definicje: racja 

-Wyjaśnia pojęcia: 

suwerenność, 

-Wyjaśnia definicje: 

państwo, demokracja, 



Rzeczpospolitej 

Polskiej 

demokracji w 

starożytnej Grecji. 

-Wyjaśnia na czym 

polega prawo 

precedensowe. 

- Omawia polskie 

historyczne 

konstytucje. Zna ich 

treść, daty 

zatwierdzenia oraz 

najważniejsze 

postanowienia. 

-Omawia na czym 

polegały ordalia (sądy 

boże). 

 

(XX-XXI w.). Wie do 

jakich partii należeli, 

zna ich dorobek oraz 

rozpoznaje ich na 

fotografiach. 

-Wyjaśnia jak reżim 

państwowy wpływa 

na życie jednostek. 

-Wymienia wady i 

zalety demokracji. 

-Wyjaśnia wagę 

pluralizmu. 

- Wymienia wady i 

zalety systemu 

wielopartyjnego. 

-Wyjaśnia szczególną 

rolę konstytucji. 

- Potrafi odnaleźć oraz 

interpretować 

wybrane artykuły 

Konstytucji. 

- Porównuje polski 

system polityczny z 

innymi systemami. 

- Omawia 

kompetencje 

Zgromadzenia 

Narodowego. 

-Wymienia i omawia 

referenda w Polsce 

oraz referenda 

lokalne. 

-Wyjaśnia jak funkcja 

prawodawcza władz 

państwowych wpływa 

na życie jednostki. 

Podaje przykłady. 

-Uzasadnia wagę 

zachowania 

stanu, 

demokratyczne 

państwo prawne, 

legislatywa, 

posiedzenie 

plenarne, 

preambuła, 

kontrasygnata, 

konstytucjonalizm, 

Zgromadzenie 

Narodowe, rząd 

mniejszościowy 

odpowiedzialność 

konstytucyjna,  

Trybunał Stanu, 

kasacja, apelacja, 

Temida, państwo 

prawa, 

konstytucjonalizm. 

-Zna postaci:, 

marszałek sejmu i 

senatu, szefów 

najważniejszych 

partii w III RP. 

-Omawia funkcje 

państwa. 

-Omawia filary 

demokracji. 

-Charakteryzuje 

reżimy polityczne. 

-Charakteryzuje 

formy demokracji 

pośredniej i 

bezpośredniej. 

-Omawia hierarchię 

aktów prawnych w 

Polsce. 

-Omawia zasady 

ustrojowe zawarte w 

granica państwowa, 

demokracja 

pośrednia, 

demokracja 

bezpośrednia, 

przedstawicielstwo, 

ustawa zasadnicza, 

partia lewicowa, 

centrum, partia 

prawicowa, koalicja 

rządząca, prezes 

rady ministrów, koło 

poselskie, klub 

poselski, komisje, 

wicemarszałkowie, 

ordynacja wyborcza, 

ustawa, sądy 

rejonowe, 

sądy powszechne 

Trybunał Stanu, 

instancja, 

immunitet. 

- Zna postaci: 

prezydenci w III RP, 

Monteskiusz. 

-Rozpoznaje loga 

najważniejszych 

polskich partii. 

-Wymienia funkcje 

państwa. 

-Wymienia reżimy 

polityczne. 

Wymienia kraje, w 

których funkcjonują 

dane reżimy. 

-Wymienia filary 

demokracji. 

-Krótko omawia na 

czym polega 

monarchia, republika, 

konstytucja, partia 

polityczna, polityka, 

sejm, senat, prezydent, 

premier, minister, lokal 

wyborczy,  wybory 

frekwencja wyborcza, 

senator, poseł,  

polityka zagraniczna 

polityka wewnętrzna, 

sąd, sędzia, trójpodział 

władzy. 

-Zna postaci: obecny 

premier, prezydent. 

- Wskazuje Polskę na 

mapie. 

-Wyjaśnia czym różni 

się monarchia od repliki. 

-Zna datę wejścia w 

życie obowiązującej 

Konstytucji. 

-Zna podstawowe 

zasady zawarte w 

obowiązującej 

Konstytucji. 

-Wymienia kilka partii 

politycznych w Polsce. 

- Wie ilu posłów zasiada 

w sejmie, a ilu 

senatorów w senacie. 

- Zna siedziby sejmu i 

senatu. 

- Zna kadencje 

prezydenta, sejmu, 

senatu. 

-Rozumie, iż decyzje 

władz państwowych 

mają wpływ na życie 

jednostki i rodziny. 



trójpodziału władzy. 

 

Konstytucji. 

- Wie w jakich 

okolicznościach 

Konstytucja może 

zostać zmieniona 

 -Omawia czas, cele 

powstania oraz 

zadania Trybunału 

Konstytucyjnego. 

- Analizuje 

fragmenty polskiej 

Konstytucji z 1997 

roku. 

-Omawia 

przymiotniki 

wyborcze. 

- Omawia przebieg 

procesu 

ustawodawczego 

-Omawia proces 

powoływania rządu. 

-Zna cenzus 

wiekowy w 

przypadku 

kandydowania na 

poszczególne 

urzędy. 

- Omawia 

funkcjonowanie i 

kompetencje władzy 

wykonawczej, 

ustawodawczej, 

sądowniczej  w 

Polsce (w tym także 

sejmu, senatu, 

premiera, 

prezydenta). 

-Omawia zasady 

działania władzy 

trójpodział władzy. 

-Wymienia formy 

demokracji 

pośredniej i 

bezpośredniej. 

-Zna hierarchię 

aktów prawnych w 

Polsce. 

- Wymienia zasady 

ustroju RP zawarte 

w Konstytucji. 

- Wie z jakich części 

składa się polska 

Konstytucja 

(Rozdziały). 

- Wymienia funkcje 

partii politycznych. 

-Wymienia 

przymiotniki 

wyborcze. 

- Omawia 

działalność oraz 

organizacje sejmu i 

senatu. 

Wie kto w Polsce 

sprawuje władze 

wykonawczą, 

ustawodawczą, 

sądowniczą 

-Wymienia typy 

sądów w Polsce. 

- Wymienia zasady 

działania władzy 

sądowniczej. 

-Wyszukuje 

informacje 

dotyczące 

prezydentów polski, 

premiera, partii 



sądowniczej. 

-Omawia system 

sądownictwa w 

Polsce. 

-Wymienia kwestie, 

które mogą być 

przedmiotem 

referendum. 

-Omawia przebieg 

wyborów do sejmu i 

senatu/ przebieg 

referendum. 

politycznych i ich 

osiągnięć. 

-Wyjaśnia na czym 

polega 

dwuinstancyjność. 

-Wyszukuje 

informacje 

dotyczące sadu 

rejonowego 

właściwego dla 

swego miejsca 

zamieszkania. 

Świat i Europa 

 

12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5. -Omawia inicjatywy 

oraz plany integracji 

europejskiej 

podejmowane w 

Europie od czasów 

średniowieczna. 

-Omawia i ocenia 

funkcjonowanie Ligi 

Narodów. 

-Omawia kampanie 

przez referendum 

unijnym w Polsce.  

 

-Wyjaśnia definicje: 

Grupa Wyszehradzka. 

- Wymienia organy 

ONZ, skład i ich 

zadania. 

-Wymienia stałych 

członków Rad 

Bezpieczeństwa ONZ. 

-Wymienia oraz 

krótko omawia 

korzyści oraz 

negatywne skutki 

wejścia Polski do UE. 

-Dokonuje bilansu 

polskiej obecności w 

UE. 

-Wymienia oraz 

krótko charakteryzuje 

programy 

finansowane przez 

UE. 

-Proponuje twórcze 

rozwiązania w 

kierunku poprawy 

warunków życia ludzi 

na świecie. 

-Wymienia i omawia 

-Wyjaśnia definicje: 

misja stabilizacyjna,  

sankcja, fundusz 

strukturalny, 

fundusz spójności, 

antyglobaliści, 

alterglobaliści, 

konsul, G7. 

-Wskazuje na mapie 

państwa należące do 

NATO, ONZ, UE. 

- Wymienia daty 

przystąpienia do UE 

poszczególnych 

państw. 

-Omawia 

szczegółowo 

historie UE z 

uwzględnieniem 

najważniejszych 

postaci i dat. 

– Wymienia 

państwa 

członkowskie oraz 

cele powstania  

EWG, EWWIS, 

EUROATOM. 

-Wyjaśnia definicje: 

operacja pokojowa, 

Sekretarz Generalny, 

Zgromadzenie 

Ogólne, Rada 

Bezpieczeństwa, 

wschodnia flanka, 

infrastruktura, 

petycja, ambasador, 

fundamentalizm 

religijny, problemy 

demograficzne, 

eurosceptyk, 

euroentuzjasta, 

eurodeputowany, 

Europa Ojczyzn,  

Komisja Europejska, 

Parlament 

Europejski, Rada 

Europejska, Rada 

Unii Europejskiej, 

Traktat w 

Maastricht. 

-Rozwija skróty: 

PKB, ONZ, NATO, 

EWG, EWWIS, 

EUROATOM. 

-Wyjaśnia definicje: 

organizacja 

międzynarodowa, ONZ, 

NATO, UE, euro, 

Brexit, globalizacja 

terroryzm, głód, 

choroby cywilizacyjne, 

choroby zakaźne, 

konflikt 

międzynarodowy, 

konflikt wewnętrzny, 

konflikt zbrojny, euro, : 

strefa Schengen. 

-Rozwiązuje skróty: UE. 

-Zna symbole/logo 

ONZ, NATO, UE. 

- Zna hymn UE. 

-Zna daty: wstąpienia 

Polski do NATO, ONZ, 

UE. 

-Wyjaśnia znaczenie 

określenia „Swobodny 

przepływ ludzi, usług i 

towarów” dla UE. Wie, 

że dzięki członkostwie 

w UE może swobodnie 

przemieszczać się oraz 



poszczególne traktaty 

w UE. 

-Omawia problemy 

współczesnego świata 

odwołując się do 

danych 

statystycznych,  

wykresów. 

-Ocenia skuteczność 

organizacji 

międzynarodowych. 

- Omawia 

działalności, cele  

powstania NATO, 

ONZ, UE. 

- Omawia działania 

Polski w ramach 

NATO, ONZ, UE. 

- Zna cele i logo 

organizacji 

UNESCO, WHO, 

FAO, ILO. 

-Omawia skutki 

globalizacji. 

-Charakteryzuje 

problemy 

współczesnego 

świata. 

- Charakteryzuje 

przykłady 

współczesnych oraz 

historycznych 

konfliktów 

wewnątrzpaństwow

ych i 

międzynarodowych. 

-Wymienia państwa, 

w których 

obowiązuje euro. 

-Zna przyczyny 

integracji 

europejskiej. 

- Zna i krótko 

opisuje życie R. 

Schuman, J. 

Monnet, K. 

Adenauer, P-H. 

Spaak, A. de 

Gasperi i ich wkład 

w powstanie i 

-Wymienia kilka 

państw należących 

do NATO, ONZ, 

UE. 

-Krótko omawia 

działania i cele 

NATO, ONZ, UE. 

- Wymienia ojców 

założycieli UE. 

-Krótko omawia 

historię UE. 

-Wymienia prawa 

obywatela UE. 

-Opisuje jak Polacy 

wybierają swoich 

przedstawicieli do 

Parlamentu 

Europejskiego. 

- Wyjaśnia na czym 

polega I, II, III filar. 

-Wymienia skutki 

globalizacji. 

- Wymienia 

problemy 

współczesnego 

świata. 

- Wymienia 

przykłady 

współczesnych oraz 

historycznych 

konfliktów 

wewnątrzpaństwowy

ch i 

międzynarodowych. 

- Zna i rozpoznaje na 

fotografii 

najważniejszych 

polityków UE. 

-Wyjaśnia znaczenie 

w przyszłości pracować 

w dowolnym kraju UE. 

-Wie jakie dokumenty 

są wymagane przy 

poruszaniu się w strefie 

Schengen. 

-Rozumie znaczenie 

członkowstwa Polski w 

ONZ, NATO i UE. 

 

 

 



rozwój UE. 

-Charakteryzuje 

instytucje UE (w 

tym ich zadania) . 

-Znajduje 

informacje 

dotyczące  

Polskich obywateli 

pełniących ważne 

funkcje w 

instytucjach 

unijnych. 

-Odnajduje 

informacje o 

wykorzystaniu 

środków unijnych w 

swoim najbliższym 

otoczeniu.  

zasad: solidarności, 

pomocniczości.  

-Wymienia cele 

ogólne i 

szczegółowe UE. 

- Wymienia 

instytucje UE. 

- Zna siedziby 

najważniejszych 

instytucji UE. 

-Zna czas powstania 

ONZ, UE, NATO. 

Prawa 

człowieka, 

nieletni wobec 

prawa 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. 

5.1., 5.2., 5.3., 5.4. 

 

 

 

-Omawia przemiany 

praw człowieka i 

dziecka w czasie i 

przestrzeni. 

-Wymienia i omawia 

generacje praw 

człowieka. 

-Omawia rodzaje 

przemocy w oparciu o 

dane statystyczne. 

-Omawia rodzaje 

przestępczości wśród 

młodych w oparciu o 

dane statystyczne. 

-Wyjaśnia czym 

różnią się od siebie 

zbrodnia, występek i 

wykroczenie. 

- Omawia sposób 

złożenia wniosku do 

Rzecznika Praw 

Dziecka/ RPO oraz 

tryb załatwiania przez 

niego spraw. 

-Wyszukuje 

informacje dotyczące 

działalności 

Rzecznika Praw 

-Wyjaśnia definicje: 

azyl, wniosek 

kasacyjny (skarga 

kasacyjna), 

ombudsman 

ekstradycja, cenzura 

prewencyjna. 

-Omawia 

uprawnienia policji i 

innych służ 

porządkowych. 

-Omawia zadania 

policji i służb 

porządkowych. 

- Wymienia 

sytuacje, w jakich 

dziecko może zostać 

zwolnione po 

uprzednim 

zatrzymaniu przez 

policje. 

-Wyjaśnia definicje: 

prokuratura, 

Policyjna Izba 

Dziecka, 

resocjalizacja, 

zbrodnia, występek, 

wykroczenie, 

Rzecznik Praw 

Dziecka, Rzecznik 

Praw Obywatelskich, 

wymiar 

sprawiedliwości, 

pomoc humanitarna, 

organizacje 

pozarządowe 

(NGO). 

-Rozwiązuje skrót: 

RPO, NGO. 

- Wymienia części 

składowe polskiego 

systemu ochrony 

-Wyjaśnia definicje: 

dziecko, nieletni, kodeks 

karny, przestępstwo, 

czyn karalny, policja, 

służby porządkowe, 

straż miejska/gminna,  

straż graniczna, agresja, 

przemoc, przemoc 

rówieśnicza, dręczenie, 

przemoc fizyczna, 

przemoc psychiczna, 

przemoc relacyjna, 

cyberprzemoc, przemoc 

w rodzinie, zasada 

domniemanej 

niewinności, prawa 

człowieka, prawo 

naturalne, godność 

osobista, godność 

osobowa, godność 

człowieka. 



Dziecka/ RPO. 

-Omawia przejawy 

łamania praw 

człowieka i dziecka w 

oparciu m.in. o dane 

statystyczne. 

-Wyjaśnia znaczenie 

sformułowania 

„Prawo jednego 

człowieka kończy się 

tam, gdzie zaczyna się 

prawo innego 

człowieka.” 

Argumentuje 

konieczność 

chronienia praw 

człowieka. Wyjaśnia 

co dzieje się, gdy nie 

są gwarantowane 

przez państwo. 

-Wyjaśnia potrzebę 

bronienia praw 

mniejszości. 

- Zna dokumenty z 

XX w. dotyczące 

międzynarodowej 

ochrony praw 

człowieka. 

-Zna Powszechna 

Deklaracje Praw 

Człowieka 

(10.12.1948). 

Wyjaśnia znaczenie 

jej preambułę.  

-Wyjaśnia dlaczego 

niektóre prawa i 

wolności człowieka 

nie mogą być 

ograniczone. 

- Omawia 

szczegółowo na 

czym polega 

odpowiedzialność 

karna nieletnich 

(przed 13 r.ż., 13-17 

r.ż., oraz 17-18 r.ż.). 

-Wyjaśnia na czym  

polega Policyjna 

Izba Dziecka i na 

jaki okres czasu 

umieszcza się w niej 

osoby nieletnie. 

-Omawia różne 

rodzaje przemocy. 

-Omawia 

najczęstsze 

przestępstwa, które 

popełnia młodzież. 

-Podaje przykłady 

zbrodni, wykroczeń, 

występków. 

-Omawia prawa 

przysługujące 

ofierze i 

oskarżonemu. 

- Wymienia sprawy, 

którymi zajmuje się 

Rzecznika Praw 

Dziecka/ RPO. 

-Omawia 

postanowienia 

Konwencji o 

prawach dziecka. 

- Omawia zasady 

zawarte w 

Konstytucji 

dotyczące praw 

człowieka i dziecka. 

praw i wolności 

człowieka (sądy, 

RPO i Rzecznik 

Praw Dziecka, 

organizacje 

pozarządowe, 

Trybunał 

Konstytucyjny). 

- Wymienia funkcje 

Rzecznika Praw 

Dziecka/ RPO. 

-Wymienia 

uprawnienia policji i 

innych służb 

porządkowych. 

-Wymienia zadania 

policji i służb 

porządkowych. 

- Wymienia jakie są 

uprawnienia osoby 

nieletniej podczas 

zatrzymania przez 

policje. 

- Wyjaśnia przed 

jakim sądem toczy 

się proces przeciwko 

osobie nieletnie oraz 

wymienia jakie 

środki mogą być 

użyte wobec tej 

osoby. 

-Wymienia rodzaje 

przemocy. 

-Wymienia zasady 

bezpiecznego 

zachowania oraz 

zasady, które 

pomagają uniknięcia 

sytuacji 

 -Wie w  jakim wieku w 

przypadku niektórych 

przestępstw nieletni 

będzie odpowiadał 

przed sądem jak osoba 

dorosła. 

-Wie, że nieznajomość 

prawa szkodzi. 

-Wie jak unikać sytuacji 

niebezpiecznych. 

-Zna podstawowe 

zasady bezpiecznego 

zachowania. 

- Rozpoznaje na 

fotografii policje oraz 

inne służby 

porządkowe. 

- Wie jak reagować w 

przypadku, gdy jest  

świadkiem przemocy 

lub jej ofiarą. 

-Wie w jakim celu 

powołana jest policja. 

-Zna numery alarmowe. 

-Wie gdzie szukać 

pomocy w przypadku, 

gdy coś mu się stanie. 

- Wymienia przykłady 

służb porządkowych. 

-Potrafi rozpoznać na 

podanych przykładach 

przejawy łamania praw 

człowieka i dziecka. 

-Rozumie konieczność 

ochrony praw człowieka 

i dziecka. 

-Rozumie, iż należy 

szanować prawa innych. 

-Wymienia kilka 



-Zna Konwencję o 

Prawach Dziecka. 

Wyjaśnia  jej 

znaczenie. 

- Omawia prawa i 

wolności osobiste 

oraz polityczne 

zawarte w 

Konstytucji RP. 

-Omawia przykłady 

łamania praw 

człowieka i dziecka. 

- Charakteryzuje 

prawa człowieka 

(przyrodzone, 

niezbywalne, 

powszechne, 

nienaruszalne). 

- Charakteryzuje 

działalność 

wybranych 

organizacji 

pozarządowych 

niosących pomoc. 

-Omawia cele i 

działania Funduszu 

Narodów 

Zjednoczonych na 

Rzecz Dzieci. 

-Zna preambułę 

Powszechnej 

Deklaracji Praw 

Człowieka. 

-Wie jakie prawa i 

wolności człowieka 

nie mogą być 

ograniczane.  

-Wymienia prawa 

dziecka zawarte w 

Konwencji o 

Prawach Dziecka. 

niebezpiecznych. 

-Wymienia 

najczęstsze typy 

przemocy, której 

ofiarami jest 

młodzież.  

-Wymienia 

najczęstsze 

przestępstwa, które 

popełnia młodzież. 

- Wymienia prawa 

przysługujące 

ofierze i 

oskarżonemu. 

-Zna datę powołania 

w Polsce Rzecznika 

Praw Dziecka/ RPO. 

- Zna tryb 

powoływania 

Rzecznika Praw 

Dziecka/ RPO oraz 

długość kadencji 

Zna imię i nazwisko 

obecnego RPO / 

Rzecznika Praw 

Dziecka. 

- Wymienia 

najważniejsze 

postanowienia 

Konwencji o 

prawach dziecka. 

- Wymienia 

dotychczasowych 

Rzeczników Praw 

Dziecka/ RPO w 

Polsce i rozpoznaje 

ich na fotografii. 

- Wymienia ogólne 

zasady zawarte w 

podstawowych praw 

człowieka i dziecka. 



Konstytucji 

dotyczące praw 

człowieka i dziecka. 

- Wymienia prawa i 

wolności osobiste 

oraz polityczne 

zawarte w 

Konstytucji RP. 

-Wymienia 

przykłady łamania 

praw człowieka i 

dziecka. 

-Wymienia prawa 

dziecka. 

-Wymienia kilka 

organizacji 

pozarządowych 

niosących pomoc. 

-Rozpoznaje loga 

Caritas, Helsińska 

Fundacja Praw 

Człowieka, Polski 

Czerwony Krzyż, 

Polska Akcja 

Humanitarna, 

Amnesty 

International, 

UNICEF Fundusz 

Narodów 

Zjednoczonych na 

Rzecz Dzieci. 

W świecie 

mediów i 

informacji 

5.2. 

10.1, 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. 

-Wyjaśnia jak 

korzystać z zasobów 

Internetu nie łamiąc 

praw autorskich. 

-Wyjaśnia dlaczego 

niektóre państwa 

rozważały zakazu 

przedstawiania 

-Wymienia wady i 

zalety korzystania z 

Internetu. 

-Wymienia wady i 

zalety serwisów 

społecznościowych. 

- Omawia znaczenie 

badań opinii 

-Wyjaśnia definicje: 

parafraza, robak 

internetowy, 

malware, keylogger, 

trojan, TSL, SSL 

świadomy 

konsument, public 

relations. 

-Wyjaśnia definicje: 

błąd statystyczny, 

reprezentatywna 

grupa, reklama 

społeczna, próba, 

sondaż, netykieta, 

fake news, opinia 

publiczna. 

-Wyjaśnia definicje: 

marketing, 

badanie opinii 

publicznej, komputer 

osobisty, 

cyberprzestrzeń, 

antywirus, wolność 

słowa, fakt, opinia, 



wyników opinii 

publicznej. 

-Przedstawia historię 

Internetu i reklamy. 

publicznej. 

-Porównuje ze sobą 

wyniki badań 

sondażowych na ten 

sam temat, ale 

przeprowadzonych 

przez inne 

organizacje. 

- Analizuje przekazy 

reklamowe (w tym 

reklamy społeczne). 

- Wymienia przykłady 

manipulacji użytych w 

reklamie. 

-Wymienia wady i 

zalety reklam. 

- Omawia wpływ 

mediów na 

globalizacje. 

-Omawia wpływ 

mediów na opinie 

publiczną. 

-Wyjaśnia wpływ 

działań specjalistów 

od public realtion na 

obraz polityków i 

świata. 

-Analizuje przekazy 

zawarte w telewizji i 

w gazetach. Ocenia 

ich wiarygodność. 

-Wyjaśnia znaczenie 

środków masowego 

przekazu dla wolności 

słowa. 

 

- Wyjaśnia czym 

jest społeczeństwo 

informacyjne 

(społeczeństwo 

wiedzy). 

-Wie jak chronić 

swój sprzęt w 

trakcie pracy w 

Internecie. 

- Potrafi 

interpretować 

wyniki z badań 

opinii publicznej, 

wie o ich 

uogólnianiu. 

-Wyjaśnia 

określenie „Czwarta 

władza”. 

-Wie jakie cechy ma 

grupa 

reprezentatywna. 

Jest świadomy 

ograniczeń i 

uogólnień 

płynących z 

badania. 

-Podaje przykłady 

reklam społecznych. 

Wymienia ich cele.  

-Omawia funkcje 

reklam. 

- Wyjaśnia na czym 

polegają zawody 

zaufania 

publicznego. 

-Omawia funkcje 

mediów. 

- Wymienia zasady 

bezpiecznego  

korzystania z 

Internetu. 

-Wie czym są 

serwisy 

społecznościowe. 

Wymienia ich 

przykłady. 

- Zna i wymienia 

instytucje badające 

opinie publiczną. 

Zna ich loga. 

-Wymienia funkcje 

reklam. 

- Potrafi odróżniać 

fakty od opinii. 

-Przedstawia kodeks 

kulturalnego 

funkcjonowania w 

Internecie. 

Wymienia 

zachowania 

negatywne w 

Internecie. 

- Wymienia rodzaje i 

przykłady mediów. 

-Wymienia funkcje 

mediów. 

-Wyjaśnia czym jest 

rzetelność 

dziennikarska i 

rzetelny przekaz. 

 

manipulacja, hejt 

marka, produkt, 

konsument, środki 

masowego przekazu 

(media), media 

elektroniczne, 

globalizacja, globalna 

wioska. 

-Jest świadomy 

zagrożeń płynących z 

korzystania z Internetu. 

- Zna ograniczenia w 

korzystaniu z Internetu i 

serwisów 

społecznościowych dla 

nastolatków. 

-Wymienia podstawowe 

zasady korzystania z 

Internetu. 

-Wie, iż informacje 

przedstawione w 

reklamie nie muszą 

pokrywać się z 

rzeczywistością. 

-Wyjaśnia krótko do 

czego służą reklamy, 

media i Internet. 

 

 



Przedmiotowe Zasady Oceniania 

1. Uczeń może zdobyć oceny w skali od 1-6 (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący).  

2. W skali semestru możliwe formy sprawdzenia wiedzy ucznia to sprawdzian, praca klasowa, kartkówka, odpowiedź ustna, praca domowa, ocena z pracy w 

grupach, ocena za aktywności na zajęciach (w tym wykonanie zadań przewidzianych na zajęciach) oraz ocena z projektu i prac dodatkowych. 

2a) Możliwe są także sprawdziany, testy, kartkówki, quizy oraz odpowiedzi ustne z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 

3. Ocena celująca jest możliwa do zdobycia ze sprawdzianu, pracy klasowej, projektu, pracy dodatkowej, pracy w grupach, dodatkowej pracy domowej. 

4. Termin pracy pisemnej (sprawdzian, praca klasowa) jest zapowiedziany na zajęciach  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem  i wpisany do dziennika 

lekcyjnego. 

5. Uczeń, który nie pisał pracy pisemnej (sprawdzian, praca klasowa) lub otrzymał z niej ocenę niedostateczną, powinien tą pracę napisać w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. Termin ten w przypadku ucznia nieobecnego to nie więcej niż dwa tygodnie od jego powrotu do szkoły. Termin poprawy w przypadku ucznia, 

który otrzymał ocenę niedostateczną to dwa tygodnie od otrzymania przez niego wspomnianej oceny. W przypadku poprawy oceny niedostatecznej ocena z 

poprawy jest wpisywana jako kolejna obok poprawianej. 

6. W odniesieniu do prac pisemnych (sprawdzian, kartkówka, praca klasowa) oraz prac domowych obowiązuje następująca skala: 

0-30 %- niedostateczny 

31-50 %- dopuszczający 

51-74 % - dostateczny 

75-90 % - dobry 

91-99 % - bardzo dobry 

100 % - celujący  

 

W przypadku kartkówki 90-100 % - bardzo dobry. 

 W odniesieniu do aktywności oraz odpowiedzi ustnej obowiązuje ocena adekwatna do stopnia omówienia wskazanego przez nauczyciela tematu. 

5. Uczeń może zgłosić dwa razy na semestr nieprzygotowanie do zajęć, które będzie zaznaczone w dzienniku jako „np”. Brak zadania oznaczany jest w dzienniku 

jako „bz”. Nieprzygotowanie nie może dotyczyć sprawdzianów, prac klasowych oraz kartkówek.  

6. Za aktywność, prace na zajęciach, prace dodatkową, odpowiedź ustną, pracę w grupach, projekt i z prac domowych uczeń może otrzymać ocenę lub „+” lub „-”. 

W przypadku otrzymania trzech „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. W przypadku otrzymania pięciu „-” za prace uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Za udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach przedmiotowych uczeń otrzymuje ocenę celującą jako ocenę cząstkową. 



8. Ocena śródroczna oraz roczna uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Ocena śródroczna i 

roczna nie jest średnią ocen.  

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w pełni podstawę programową. Jego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania programowe; 

• w sposób biegły posługuje się pojęciami, faktami oraz datami historycznymi, danymi statystycznymi; budując przy ich pomocy samodzielnie i w sposób poprawny 

narracje dotyczącą  procesów społecznych; 

• samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności;  

• potrafi samodzielnie formułować i wyciągać wnioski oraz oceny dotyczące wydarzeń, faktów i postaci oraz procesów społecznych; 

• proponuje nietypowe i twórcze rozwiązania problemów; 

• sprawnie posługuje się źródłami historycznymi, ikonograficznymi i statystycznymi dokonując ich samodzielnej analizy i interpretacji; 

• samodzielnie wyszukuje, wartościuje i wyróżnia źródła informacji; 

• samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; 

• uczestniczy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach; 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• wyczerpująco opanował materiał zawarty w podstawie programowej;  

• w sposób biegły posługuje się pojęciami, faktami oraz datami historycznymi, danymi statystycznymi; budując przy ich pomocy samodzielnie i w sposób poprawny 

narracje dotyczącą  procesów społecznych; 

• samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności; 

• potrafi samodzielnie formułować i wyciągać wnioski oraz oceny dotyczące wydarzeń, faktów i postaci oraz procesów społecznych; 

• posługuje się źródłami historycznymi, ikonograficznymi i statystycznymi dokonując ich samodzielnej analizy i interpretacji; 

• wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych; 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował materiał zawarty w podstawie programowej; 

• potrafi samodzielnie pracować ze źródłem historycznym, statystycznym oraz ikonograficznym; 

• analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych typach źródeł ; 

• wykazuje się ogólną wiedzą faktograficzną; 



• stosuje poprawnie w swojej wypowiedzi poznane terminy, pojęcia, postaci i wydarzenia; 

• samodzielnie buduje dłuższe wypowiedzi; 

• potrafi dostrzec oraz wyjaśnić przyczyny i skutki omawianych procesów społecznych; 

• potrafi zastosować swoją wiedzę zarówno w sytuacjach praktycznych jak i teoretycznych;  

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• w podstawowym stopniu opanował materiał zawarty w podstawie programowej; 

• w niepełnym stopniu opanował pojęcia, wydarzenia i postaci historyczne oraz współczesne; 

• potrafi w logiczny sposób połączyć podstawowe fakty; 

• podejmuje próbę sformułowania oceny omawianych procesów społecznych; 

• wykonuje zadania o średnim stopniu trudności;  

• potrafi dokonać analizy źródła (historycznego, statystycznego oraz ikonograficznego); 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w niepełnym stopniu materiał zawarty w podstawie programowej; 

• wykazuje się wybiórczą znajomością pojęć, wydarzeń i postaci historycznych oraz współczesnych; 

• potrafi dokonać prostej analizy źródła (historycznego, statystycznego oraz ikonograficznego) i odpowiedzieć na pytania go dotyczące; 

• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności; 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował materiału zawartego w podstawie programowej nawet w stopniu minimalnym; 

• nie nabył umiejętności oraz wiadomości, które umożliwiałyby mu opanowywanie kolejnych treści kształcenia przedmiotowego;  

• nie zna najważniejszych wydarzeń, podstawowych pojęć i postaci historycznych oraz współczesnych; 

• nie potrafi samodzielnie sformułować prostej wypowiedzi; 

• nie potrafi dokonać prostej analizy podstawowych źródeł historycznych, statystycznych oraz ikonograficznych nawet przy pomocy nauczyciela.     

 

 

 

  


