
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie
Klasa:IIIZSZ

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:

- 
Dostateczny Uczeń:

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy;
- wylicza m.in. podstawowe działania marketingowe firmy, stan 
posiadania firmy i krótko je charakteryzuje;
- zna podstawową dokumentację związaną z prowadzeniem firmy, 
potrafi ją zastosować w praktyce( przy pomocy nauczyciela);

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy;
- wylicza m.in. poznane działania marketingowe firmy, stan posiadania 
firmy i dokonuje charakteryzacji tych pojęć;
- sprawnie stosuje poznaną dokumentację związaną z prowadzeniem 
firmy(samodzielnie);
- porównuje możliwości funkcjonowania na rynku przedsiębiorców;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działania przedsiębiorcy;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia  i definiuje wszystkie poznane pojęcia związane z 
działaniem przedsiębiorcy;
- wylicza wszystkie poznane działania marketingowe, stan posiadania 
firm itp. i dokonuje ich charakteryzacji;
- sprawnie i samodzielnie stosuje poznaną dokumentację związaną z 
prowadzenie firmy;
- analizuje i porównuje możliwości funkcjonowania na rynku 
przedsiębiorców;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działania przedsiębiorcy;

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

Człowiek wśród ludzi
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania 
jednostki(przedsiębiorcy) w społeczeństwie np. komunikacja, stres, 
asertywność, osobowość i inne;
- wylicza m.in. mechanizmy regulujące postawy człowieka, rodzaje 
konfliktów społecznych i inne;



- wskazuje m.in. podstawowe potrzeby człowieka;
Dostateczny Uczeń:

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich;
- wylicza i krótko charakteryzuje m.in. mechanizmy regulujące postawy 
człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i inne;
- wskazuje i wyjaśnia np. podstawowe potrzeby człowieka, przyczyny 
problemów z komunikacją i inne;

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich;
- wylicza i charakteryzuje m.in. mechanizmy regulujące potrzeby 
człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i inne;
- wskazuje, wyjaśnia i porównuje np. podstawowe potrzeby człowieka, 
przyczyny problemów z komunikacją i inne;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące relacji międzyludzkich;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje  wszystkie poznane pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich;
- wylicza, charakteryzuje i porównuje np. mechanizmy regulujące 
potrzeby człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i 
inne;
- wskazuje, wyjaśnia i analizuje np. przyczyny problemów z 
komunikacją i inne;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące relacji międzyludzkich;

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

                                                                

                                                                                          
                                                                                 
                                                                                          
                                   


