
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie
Klasa:I

Ocena Nazwa działu/ wymagania
I Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne

Dopuszczający Uczeń:
- wyjaśnia pojęcia : transformacja ustrojowa, okrągły stół, samorząd 
terytorialny itd.
- zna podstawowe zasady demokracji;
- wyjaśnia np. jak dzieli się władza w Polsce(ustawodawcza, 
wykonawcza, sądownicza);

Dostateczny Uczeń:
- wyjaśnia pojęcia: transformacja ustrojowa, okrągły stół, samorząd 
terytorialny itd.;
- zna podstawowe zasady demokracji i krótko je charakteryzuje;
- rozróżnia władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz 
strukturę samorządu terytorialnego;

Dobry Uczeń:
- wyjaśnia poznane pojęcia ;
- wylicza poznane zasady demokracji i je charakteryzuje;
- rozróżnia władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą wie, kto ją 
reprezentuje;
- wie, jaka jest struktura samorządu terytorialnego i wie, kto ją 
reprezentuje;
- porównuje np. uprawnienia władzy ustawodawczej i wykonawczej;
- omawia m.in. transformację ustrojową;

Bardzo dobry Uczeń:
- wyjaśnia wszystkie poznane pojęcia;
- wylicza zasady demokracji i je charakteryzuje;
- wyróżnia władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą wie, kto ją 
reprezentuje i jakie ma uprawnienia;
- wie, jaka jest struktura władzy lokalnej i kto ją reprezentuje;
- porównuje i analizuje np.. uprawnienia władzy ustawodawczej i 
wykonawczej;
- omawia  i analizuje m.in. transformację ustrojową, powstanie 
Konstytucji;
- ocenia realizację poszczególnych zasad demokracji;

Celujący Uczeń:



- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące zasad ustrojowych w RP;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań wykorzystując zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

II Młody obywatel w urzędzie
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące obywatelstwa;
- wylicza, jakie są sposoby nabywania obywatelstwa;
- wymienia podstawowe dokumenty, do których posiadania 
zobowiązany jest obywatel;
- definiuje podstawowe pojęcia związane z prawem wyborczym;
- zna podstawowe formy uczestniczenia obywateli w życiu publicznym;
- wymienia podstawowe dokumenty, które są informacją publiczną;
- zna podstawowe sposoby pozyskiwania informacji publicznej;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące obywatelstwa;
- wylicza, jakie są sposoby nabywania obywatelstwa;
- wymienia podstawowe dokumenty, do których posiadania 
zobowiązany jest obywatel(potrafi wypełnić wnioski przy pomocy 
nauczyciela);
- definiuje podstawowe pojęcia związane z prawem wyborczym;
- zna podstawowe formy uczestniczenia obywateli w życiu publicznym, 
porównuje je;
- wymienia i definiuje podstawowe dokumenty, które są informacją 
publiczną;
- zna sposoby pozyskiwania informacji publicznej;

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące obywatelstwa;
- wylicza, jakie są sposoby nabywania obywatelstwa, porównuje zasady 
nabycia obywatelstwa;
- wymienia poznane dokumenty, do których posiadania zobowiązany 
jest obywatel;
- samodzielnie przygotowuje i wypełnia wnioski np. o wydanie dowodu 
osobistego i inne;
- definiuje poznane pojęcia związane z prawem wyborczym;
- zna poznane formy uczestniczenia obywateli w życiu publicznym, 
porównuje je;
- podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel aby wziąć udział 
w wyborach(np. wiek, od którego przysługują prawa wyborcze, co to 
bierne i czynne prawo wyborcze);
- wymienia i definiuje poznane dokumenty, które są informacją 
publiczną;
- zna sposoby pozyskiwania informacji publicznej, porównuje je;
- wyjaśnia, co może zrobić obywatel,jeśli nie zgadza się z decyzją 
urzędu;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia  i definiuje wszystkie poznane pojęcia dotyczące 



obywatelstwa;
- wylicza, jakie są sposoby nabywania obywatelstwa, porównuje i 
analizuje zasady nabycia obywatelstwa;
- wie, jakie dokumenty regulują kwestie obywatelstwa;
- wymienia wszystkie poznane dokumenty, do których posiadania 
zobowiązany jest obywatel;
- samodzielnie przygotowuje i wypełnia wnioski np. o wydanie dowodu 
osobistego;
- wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia związane z prawem 
wyborczym;
- wyjaśnia formalne warunki, jakie musi spełnić obywatel aby korzystać 
z praw wyborczych;
- analizuje przyczyny niskiej frekwencji w wyborach i proponuje zmiany 
w prawie wyborczym;
- wymienia i definiuje wszystkie poznane formy uczestniczenia 
obywateli w życiu publicznym;
- wskazuje dokumenty, które zawierają informacje publiczne, i określa 
zasady ich stosowania;
- analizuje przypadki, kiedy obywatel może spotkać się z odmową 
udostępnienia informacji publicznej;
- potrafi zastosować odpowiednie procedury odwoławcze od decyzji 
urzędów;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obywatelstwa, prawa 
wyborczego, udziału obywatela w życiu publicznym;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

III Prawo i sądy
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia związane z prawem np. 
prawo, przestępstwo, przepis prawny,norma prawna i inne;
- wymienia podstawowe zasady prawa i funkcje prawa;
- przedstawia konsekwencje łamania praw;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia związane z prawem;
- zna rodzaje norm prawnych;
- wymienia podstawowe zasady i funkcje prawa;
- przedstawia konsekwencje łamania prawa;
- rozróżnia gałęzie prawa;
- przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego;
- wie, jakie są najważniejsze akty prawne;

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane poznane pojęcia związane z prawem;
- zna rodzaje i budowę norm prawnych;
- wyjaśnia czym się różnią np. normy prawne od norm religijnych;
- wyjaśnia podstawowe zasady i funkcje prawa;
- przedstawia konsekwencje łamania prawa;



- rozróżnia gałęzie prawa;
- wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i 
administracyjnym;
- przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego;
-wymienia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i 
świadkowi;
- wie, kiedy można wnieść pozew do sądu;
- potrafi przedstawić hierarchię aktów prawnych;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje  wszystkie poznane pojęcia dotyczące prawa;
- zna rodzaje i budowę norm prawnych;
- wyjaśnia, czym różnią się normy prawne od religijnych czy moralnych;
- wymienia wszystkie poznane zasady i funkcje prawa;
- przedstawia konsekwencje łamania prawa;
- wie, co to jest ratyfikacja;
- rozróżnia gałęzie prawa;
- wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i 
administracyjnym;
- przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego;
- wymienia i wyjaśnia główne prawa przysługujące ofierze, sprawcy i 
świadkowi,
- wie, kiedy można wnieść pozew do sądu;
- uzasadnia potrzebę niezależności i niezawisłości sędziów;
- potrafi przedstawić hierarchię aktów prawnych;
- znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy prawne;
- wskazuje, w jakim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące 
konkretnej sprawy;
- sporządza pozew z powództwa cywilnego;
- omawia poszczególne etapy postępowania sądowego;
- sporządza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
- uzasadnia znaczenie mediacji;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe  dotyczące prawa, sądownictwa;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

IV Bezpieczeństwo
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia instytucje , które realizują zadania w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego RP;
- przedstawia podstawowe uprawnienia policjantów i innych służb 
porządkowych;
- wyjaśnia pojęcie przestępczości;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia instytucje, które realizują zadania w zakresie 
bezpieczeństwa;
- przedstawia podstawowe uprawnienia policjantów i innych służb 
porządkowych;



- wyjaśnia pojęcia przestępczości i patologii społecznej;
- wymienia przestępstwa, których ofiarą padają najczęściej ludzie 
młodzi, wie jak można ich uniknąć;
- zna przepisy dotyczące sprzedaży papierosów, alkoholu;
- zna zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia;

Dobry Uczeń:
- wymienia instytucje, które realizują zadania w zakresie 
bezpieczeństwa, omawia ich uprawnienia, rozpoznaje przejawy ich 
naruszania;
- rozpoznaje loga poszczególnych instytucji i charakteryzuje ich zadania;
- wyjaśnia pojęcia przestępczości i patologii społecznej, charakteryzuje 
zjawiska patologiczne i wie, jak można im przeciwdziałać;
- zna przepisy dotyczące sprzedaży papierosów i alkoholu, wymienia 
kary jakie grożą za naruszanie tych przepisów;
- wie gdzie zgłosić się o pomoc;
- wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie 
przestępstwa;
- zna zasady bezpiecznego zachowania w sytuacji zagrożenia;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia instytucje, które realizują zadania w zakresie 
bezpieczeństwa;
- omawia i analizuje uprawnienia instytucji odpowiedzialnych za 
porządek i bezpieczeństwo; rozpoznaje przejawy ich naruszania;
- rozpoznaje loga poszczególnych instytucji i charakteryzuje ich zadania;
- wyjaśnia pojęcie przestępczości i patologii społecznej, charakteryzuje 
zjawiska patologiczne i wie, jak można im przeciwdziałać;
- omawia  i analizuje problem przestępczości w Polsce;
- sporządza notatkę lub wykres dotyczący przestępczości w swojej 
okolicy;
- wymienia przestępstw, których ofiarą najczęściej padają ludzie młodzi;
- wie, jak można ich uniknąć;
- wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie 
przestępstwa;
- zna przepisy dotyczące sprzedaży papierosów i alkoholu, wskazuje 
konsekwencje ich łamania;
- omawia wpływ alkoholu i tytoniu na organizm ludzki;
- zna i wie, jak zastosować zasady bezpiecznego zachowania;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące bezpieczeństwa;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności;

V Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia podstawowe prawa i obowiązki ucznia;
- podaje instytucje, które zajmują się ochroną praw ucznia;
- zna strukturę szkolnictwa wyższego;
- rozróżnia rodzaje studiów wyższych;



- wie, co to jest strefa Schengen;
- przedstawia możliwości zarabiania mają młodzi ludzie;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia podstawowe prawa i obowiązki ucznia;
- podaje instytucje, które zajmują się ochroną praw ucznia;
- zna strukturę szkolnictwa wyższego;
- wymienia zasady przyjmowania do szkół wyższych;
- rozróżnia rodzaje studiów wyższych;
- wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen;
- zna zasady bezpiecznego podróżowania;
- przedstawia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie;
- podaje, jakie umowy mogą zawierać;

Dobry Uczeń:
- wymienia prawa i obowiązki ucznia;
- wie, kto jest mediatorem między nauczycielem a uczniem;
- podaje instytucje, które zajmują się ochroną praw ucznia;
- zna strukturę szkolnictwa wyższego;
- wymienia zasady przyjmowania do szkół wyższych;
- rozróżnia rodzaje studiów wyższych;
- wie, co to jest matura międzynarodowa i system boloński;
- wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen;
- zna zasady bezpiecznego podróżowania( wie, jak uniknąć ryzyka 
wypadku lub kradzieży i gdzie szukać pomocy);
- przedstawia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie;
- podaje, jakie umowy mogą zawierać;
- sporządza CV;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia prawa i obowiązki ucznia;
- wie, kto jest mediatorem między nauczycielem a uczniem i jakie są 
jego zadania;
- podaje instytucje, które zajmują się ochroną praw ucznia;
- rozpoznaje przypadki naruszenia praw ucznia, proponuje odpowiednie 
środki w celu ich ochrony;
- charakteryzuje system oświatowy w Polsce;
- zna strukturę szkolnictwa wyższego;
- rozróżnia rodzaje studiów wyższych;
- wymienia zasady przyjmowania do szkół wyższych( omawia te zasady 
na wybranych przykładach);
- wyjaśnia, co to jest matura międzynarodowa i system boloński;
- wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen;
- zna zasady bezpiecznego podróżowania(wie, jak uniknąć ryzyka 
wypadku lub kradzieży oraz gdzie szukać pomocy);
- przedstawia możliwości zarobkowania młodych ludzi i zasady ich 
zatrudniania w Polsce i UE;
- sporządza Europass-CV;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe związane z edukacją i pracą;



- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności;

VI Prawa człowieka oraz ochrona praw i wolności
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka;
- wymienia najważniejsze dokumenty związane z prawami człowieka;
- wyjaśnia, co oznacza, że są one m.in. powszechne;
- wyjaśnia, na czym polega współczesny system ochrony praw 
człowieka;
- wyjaśnia znaczenie pojęcia: łamanie praw człowieka;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka;
- wymienia najważniejsze dokumenty związane z prawami człowieka;
- wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i 
niezbywalne;
- wyjaśnia, na czym polega współczesny system ochrony praw 
człowieka;
- wyjaśnia znaczenie pojęcia: łamanie praw człowieka, i podaje jego 
przykłady;
- przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce;

Dobry Uczeń:
- zna historię praw człowieka i ich generacje;
- wymienia podstawowe prawa  i wolności człowieka;
- wymienia najważniejsze dokumenty związane z prawami człowieka;
- wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i 
niezbywalne;
- podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka;
- wymienia postacie związane z historią praw człowieka;
- wyjaśnia, na czym polega współczesny system ochrony praw 
człowieka;
- wyjaśnia znaczenie pojęcia: łamanie praw człowieka, i podaje jego 
przykłady;
- przedstawia główne środki ochrony praw  i wolności w Polsce;
- wyjaśnia znaczenie pojęcia: organizacja pozarządowa;
- przedstawia działania podejmowane przez ludzi i organizacje 
pozarządowe broniące praw człowieka;
- wymienia najważniejsze organizacje pozarządowe ochrony praw 
człowieka działające w Polsce i na świeci;

Bardzo dobry Uczeń:
- zna historię praw człowieka i ich generacje;
- wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka;
- wymienia najważniejsze dokumenty związane z prawami człowieka;
- wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i 
niezbywalne ;
- podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej deklaracji Praw 
Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o 
Prawach Dziecka;



- wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, prawo do ochrony 
danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami;
- wymienia postacie związane z historią praw człowieka;
- wyjaśnia, na czym polega współczesny system ochrony praw 
człowieka;
- wyjaśnia znaczenie pojęcia: łamanie praw człowieka, i podaje jego 
przykłady;
- zna podstawę prawną ochrony praw człowieka w Polsce  i instytucje do 
tego powołane;
- przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce;
- wyjaśnia znaczenie pojęcia: organizacja pozarządowa( wymienia 
najważniejsze z nich w Polsce i na świecie);
- przedstawia działania podejmowane przez ludzi  i organizacje 
pozarządowe broniące praw człowieka;
- wyjaśnia znaczenie pojęć np. szowinizm, rasizm, antysemityzm i inne;
- wie, w jakich przypadkach można złożyć skargę do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; 

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące praw człowieka i ich 
ochrony,
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

                                                                

                                                                                          
                                                                                 
                                                                                          
                                   


