
Wiedza o społeczeostwie -  klasy I – III 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  NA  STOPNIE  SZKOLNE 

Podstawowe umiejętności obywatelskie 

Dopuszczający Dostateczny 
Uczeo spełnia wymagania edukacyjne na 
ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 

Dobry 
Uczeo spełnia wymagania 
edukacyjne na ocenę 
dopuszczającą, dostateczną, a 
ponadto: 

 

    Bardzo dobry 
Uczeo spełnia wymagania 
edukacyjne na ocenę 
dopuszczającą, 
dostateczną, dobrą,  a 
ponadto: 

 

Celujący 
Uczeo spełnia 
wymagania edukacyjne 
na oceny dopuszczającą, 
dostateczną, dobrą i 
bardzo dobrą, a 
ponadto: 

-omawia i stosuje zasady 
komunikowania się, 
-wyszukuje w mediach wiadomości na 
wskazany temat, 
-omawia i stosuje zasady 
komunikowania się i współpracy w 
grupie, zebraniu, wspólnym działaniu, 
-podaje przykłady zbiorowości, grup, 
społeczności i wspólnot, 
-charakteryzuje rodzinę i grupę 
rówieśniczą jako małe grupy społeczne, 
-wymienia podstawowe sposoby 
podejmowania wspólnych decyzji, 
-wymienia podstawowe sposoby 
rozwiązywania konfliktów. 

-wskazuje różnice miedzy 
przekazami i odróżnia informacje od 
komentarzy, 
-krytycznie analizuje przekaz 
reklamowy, 
-operuje pojęciami: fakt, opinia, 
-bierze udział w zorganizowanej na 
wybrany temat dyskusji, 
-wyjaśnia  na przykładach, jak można 
zachowad dystans wobec 
nieaprobowanych przez siebie 
zachowao grupy lub jak im się 
przeciwstawid, 
-stosuje podstawowe sposoby 
rozwiązywania konfliktów w grupie i 
między grupami, 
-zna pojęcia: konflikt, negocjacje. 
 

-operuje pojęciami: 
propaganda, manipulacja, 
-opisuje, jak wyrazid własne 
zdanie, 
-charakteryzuje 
podstawowe role w grupie, 
-ocenia wady i zalety 
poznanych sposobów 
podejmowania decyzji, 
-umie zastosowad wybrany 
sposób rozwiązywania 
konfliktów w scence 
rodzajowej, 
-posługuje się pojęciami: 
konflikt, negocjacje, 
mediacje, kompromis. 
 

-rozróżnia fakty od 
opinii na podanych 
przykładach, 
-używa argumentów,  
-przedstawia zasady 
pozyskiwania 
sojuszników do 
realizacji różnych 
przedsięwzięd. 

-wyszukuje w 
mediach „gorącego” 
tematu, 
-wyraża własne 
zdanie w wybranych 
sprawach, 
-wyszukuje 
argumenty w 
podejmowaniu 
decyzji, 
-stosuje poznane 
reguły w życiu 
codziennym przy 
rozwiązywaniu 
konfliktów. 
 

 

 



 

Człowiek   w  społeczeostwie 

Dopuszczający Dostateczny 
 

Dobry 
: 

 

Bardzo dobry 
: 

 

Celujący 
 

podaje przykłady zbiorowości, grup, 
społeczności i wspólnot, 
-charakteryzuje rodzinę i grupę 
rówieśniczą jako małe grupy 
społeczne, 
-wskazuje podstawowe normy 
współżycia między ludźmi, 
-zna swoje  statutowe prawa i 
obowiązki , 
-opisuje życie szkolnej społeczności, 
-omawia problemy i perspektywy 
życiowe młodych Polaków (na 
podstawie zgromadzonych 
samodzielnie informacji). 
 

-wyjaśnia, jak tworzą się podziały w 
grupie i społeczeostwie (np. na 
„swoich” i „obcych”), 
-podaje możliwe sposoby 
przeciwstawiania się przejawom 
nietolerancji, 
-wyjaśnia na przykładach znaczenie 
podstawowych norm współżycia 
między ludźmi, w tym wzajemnej 
odpowiedzialności i zaufania, 
-charakteryzuje rolę samorządu 
uczniowskiego, 
-wyjaśnia, na czym polega 
przestrzeganie praw ucznia, 
-przedstawia ważny problem 
społeczny dotyczący młodych 
mieszkaoców swojej miejscowości i 
wskazuje możliwe jego rozwiązania. 
 
 
 

-charakteryzuje wybrane 
warstwy społeczne, 
-wskazuje przykłady zachowao 
nietolerancji w najbliższym 
otoczeniu, 
-wyjaśnia, w jaki sposób 
wybierane są władze naszego 
samorządu szkolnego, 
-rozpoznaje problemy 
rówieśników w środowisku 
lokalnym. 
 
 

-opisuje wybrane 
grupy zawodowe, 
-podaje możliwe 
sposoby 
przeciwstawiania się 
przejawom 
nietolerancji, 
--zna Radę Samorządu 
Uczniowskiego, 
-wskazuje możliwe 
rozwiązania 
zauważonych 
problemów młodzieży 
w klasie, szkole, 
-wspiera swoich 
kolegów w 
przygotowaniu zajęd. 

-wskazuje różne 
style życia na 
przykładach, 
-wskazuje przykłady 
zachowao 
nietolerancji i 
reaguje na nie, 
-opisuje zadania SU, 
-angażuje się 
czynnie w 
rozwiązywanie 
problemów 
młodzieżowych w 
środowisku 
lokalnym, 
-organizuje pomoc 
koleżeoską w nauce. 
 

 

 

 

 



Samorząd  lokalny 

Dopuszczający 
 

Dostateczny 
 

Dobry 
 

Bardzo dobry 
 

Celujący 
 

-wie, czym jest samorząd lokalny, 
-podaje przykłady działania 
samorządów, 
-wyjaśnia, na czym polegają zasady: 
decentralizacji i pomocniczości, 
-przedstawia podstawowe informacje o 
swojej gminie, 
-wymienia najważniejsze zadania 
samorządu gminnego, 
-przedstawia sposób wybierania i 
działania władz gminnych, 
-wypełnia prosty druk urzędowy, 
-zna nazwisko urzędującego 
burmistrza, starosty i wojewody, 
przewodniczącego rady gminy. 

-uzasadnia potrzebę samorządności w 
paostwie demokratycznym, 
-podaje przykłady działania 
samorządów zawodowych, samorządów 
mieszkaoców, 
-wyjaśnia, na czym polegają zasady 
decentralizacji i pomocniczości; odnosi 
je do przykładów z życia własnego 
regionu i miejscowości, 
-wymienia wydarzenia i  znane postaci z 
dziejów własnej gminy, 
-wie, w jaki sposób opracowywany jest 
budżet gminy, 
-nawiązuje kontakt z lokalnymi 
instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi oraz podejmuje 
współpracę z jedną z nich (na miarę 
swoich możliwości), 
-pisze podanie, krótki list w sprawie 
publicznej, 
-podaje przykładowe zadania 
samorządu powiatowego, 
wojewódzkiego, 
-przygotowuje  elementy plakatu,  
folderu lub inny materiał promujący 
własną gminę, okolicę lub region. 
 

-wymienia podstawowe 
zadania rady gminy, 
-wskazuje zakres 
obowiązków burmistrza, 
starosty i wojewody, 
-rozpoznaje zadania własne 
i zlecone gminy. 
-odwiedza urząd gminy i 
dowiaduje się, w jakim 
wydziale można załatwid daną 
sprawę, 
-porównuje na przykładach 
zakres działania samorządu 
wojewódzkiego z zakresem 
działania wojewody, 
-przygotowuje plakat, folder 
lub inny materiał promujący 
własną gminę, okolicę lub 
region. 

 

-wskazuje bieżące 
zadania gminy, 
-pisze list do radnego 
w ważnej sprawie, 
-czyta prasę lokalną. 

-ocenia pracę 
samorządu gminnego 
wskazując realizację 
przykładowych zadao 
z ostatnich 2 – lat, 
-wskazuje przykłady 
realizacji ważnych 
inwestycji w naszej 
gminie, 
-śledzi bieżące 
informacje na temat 
pracy rady gminy, 
burmistrza i 
starostwa. 
 

 

 

 



Zasady   demokracji 

Dopuszczający 
 

Dostateczny 
 

Dobry 
 

Bardzo dobry 
 

Celujący 
 

-wymienia podstawowe cechy i funkcje 
paostwa, 
-wyjaśnia, czym jest władza 
paostwowa, 
-wyjaśnia zasady: większości, 
pluralizmu i poszanowania praw 
mniejszości w paostwie 
demokratycznym, 
-wskazuje najważniejsze tradycje 
demokracji (antyczna, europejska, 
amerykaoska, polska), 
-podaje podstawowe prawa człowieka. 
 

-wskazuje różnice w sytuacji 
obywatela w ustroju 
demokratycznym, autorytarnym i 
totalitarnym, 
-porównuje demokrację 
bezpośrednią z przedstawicielską 
oraz większościową z konstytucyjną 
(liberalną), 
-uzasadnia znaczenie praw człowieka 
we współczesnej demokracji,, 
 

-określa ustrój wybranych 
paostw, 
-formułuje argumenty „za” i 
„przeciw” wolności słowa, 
-wyjaśnia różnicę między 
kompromisem a 
konsensusem, 
-rozważa i ilustruje 
przykładami zalety i słabości 
demokracji. 

-rozpoznaje przypadki 
łamania norm 
demokratycznych, 
-ocenia zasadę 
pluralizmu w naszym 
paostwie, 
-wyjaśnia jaką rolę w 
życiu publicznym 
odgrywa kompromis i 
konsensus. 

-ocenia 
konsekwencje 
łamania norm 
demokratycznych na 
wskazanych 
przykładach, 
-wskazuje przykłady 
podjętych w 
paostwie 
demokratycznym 
kompromisów i 
konsensusów, 
-realizuje mini 
projekt „lekcyjny” 
nt. „Wolnośd słowa, 
a muzyka 
młodzieżowa”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Aktywnośd   obywatelska 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 
 

-wymienia podstawowe cechy dobrego 
obywatela, 
-wyjaśnia, jak człowiek staje się 
obywatelem w sensie formalnym, 
-podaje przykłady uczestnictwa obywateli 
w życiu publicznym, 
-wie, czym jest stowarzyszenie, jaki jest 
podział  i cel działania, 
-podaje przykłady działania organizacji 
pozarządowych i społecznych i uzasadnia 
ich znaczenie dla obywateli, 
-rozróżnia dwa rodzaje prawa wyborczego 
(czynne i bierne), 
-wskazuje argumenty przejawiające za 
udziałem w wyborach lokalnych, 
krajowych i europejskich, 
-wymienia zasady demokratycznych 
wyborów i stosuje je w głosowaniu w 
szkole, 
-wymienia znane środki masowego 
przekazu, 
-omawia ich funkcje i wyjaśnia znaczenie 
przekazu w życiu obywateli, 
-charakteryzuje prasę, radio, telewizję i 
Internet jako środki masowej komunikacji i 
omawia wybrany tytuł, stację czy portal ze 
względu na specyfikę przekazu i 
odbiorców, 
-operuje pojęciem opinia publiczna i 
uzasadnia jej znaczenie w życiu obywateli. 
 
 

-podaje przykłady uprawnieo i obowiązków 
wynikających z posiadania polskiego 
obywatelstwa, 
-przedstawia cechy dobrego obywatela, 
odwołując się do historycznych i 
współczesnych postaci, 
-wykazuje znaczenie postaw i cnót 
obywatelskich, 
-przedstawia główne podmioty życia 
publicznego i wskazuje w jaki sposób 
współdziałają i konkurują one ze sobą w 
życiu publicznym, 
-uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad 
etycznych w życiu publicznym i podaje 
przykłady skutków ich łamania, 
-wyjaśnia, podając przykłady,  jak obywatele 
mogą wpływad na decyzje władz na 
poziomie lokalnym, krajowym, europejskim 
i światowym, 
-opracowuje – indywidualnie lub w zespole 
– projekt uczniowski dotyczący rozwiązania 
jednego z problemów społeczności szkolnej 
lub lokalnej i w miarę możliwości go 
realizuje (np. jako wolontariusz), 
-wskazuje, czym powinien kierowad się 
obywatel, podejmując decyzje wyborcze, 
-odczytuje i interpretuje wyniki wybranego 
sondażu opinii publicznej, 
-wyszukuje w mediach wiadomości na 
wskazany temat. 
 
 
 
 

-podaje z otoczenia przykłady 
prawych obywateli, 
-wskazuje z otoczenia 
przykłady łamania zasad 
etycznych, 
-opisuje charakter dowolnego 
stowarzyszenia, 
-analizuje fragmenty 
Konstytucji RP nt. wyborów, 
-wyjaśnia, dlaczego polityków 
obchodzi to, co myślą 
obywatele, 
-wyjaśnia, dlaczego często 
mass media określa się 
czwartą władzą, 
-krytycznie analizuje ulotki, 
hasła, spoty wyborcze, 
-krytycznie analizuje przekaz 
reklamowy. 

-wyjaśnia znaczenie 
indywidualnej i 
zbiorowej aktywności 
obywateli, 
-wyszukuje informacji w 
środkach masowego 
przekazu łamania zasad 
etycznych i 
ustosunkowuje się do 
wskazanych informacji, 
-omawia swoją 
działalnośd pozaszkolną, 
-przygotowuje hasła i 
plakaty zachęcające do 
udziału w wyborach, 
-bada aktualności, 
sprawdza sondaże na 
wybrane tematy. 

-tworzy portret 
prawego obywatela, 
-wskazuje na 
przykładach łamanie 
zasad etycznych w 
życiu publicznym, 
-opisuje charakter 
działalności 
wybranego 
stowarzyszenia, 
-podaje przykłady 
pracy wolontariuszy,  
-opracowuje własną 
ankietę Ina wybrany 
temat i przeprowadza 
ją wśród młodzieży 
gimnazjalnej, 
- opracowuje wyniki i 
je upublicznia. 
 

 



Naród  i  patriotyzm 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

-wyjaśnia pojęcia: naród i paostwo, 
-wyjaśnia, czym różni się obywatelstwo 
od narodowości, 
-wyjaśnia, co to znaczy byd Polakiem? 
-wyjaśnia określenie – mniejszośd 
narodowa, 
-wymienia mniejszości narodowe i 
etniczne zamieszkujące nasz kraj, 
przedstawia przysługujące im prawa, 
-wyjaśnia pojęcia: patriota, patriotyzm, 
-wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i 
małą ojczyzną i omawia te więzi na 
własnym przykładzie, 
-wyjaśnia pojęcie – Holokaust, 
-wykazuje, odwołując się do 
Holokaustu oraz innych zbrodni 
przeciw ludzkości, do jakich 
konsekwencji prowadzid może skrajny 
nacjonalizm. 
 

-wyjaśnia, czym jest Polonia i w jaki 
sposób Polacy żyjący za granicą 
podtrzymują swoją więź z ojczyzną, 
-rozważa, odwołując się do 
historycznych i współczesnych 
przykładów, w jaki sposób 
stereotypy i uprzedzenia utrudniają 
dziś relacje między narodami, 
-charakteryzuje jedną z wybranych 
mniejszości narodowych w oparciu o 
zgromadzony materiał, 
-uzasadnia, że można byd Polakiem, 
Europejczykiem i członkiem 
społeczności światowej, 
-wyjaśnia, odwołując się do 
wybranych przykładów, czym 
według niego jest patriotyzm; 
porównuje tę postawę z 
nacjonalizmem, szowinizmem i 
kosmopolityzmem. 
 
 
 
 

-wyjaśnia, czym jest 
stereotyp i podaje 
przykłady, 
-wskazuje przejawy 
dyskryminacji, uprzedzeo w 
stosunku do mniejszości 
narodowych w naszym 
kraju, 
-wyjaśnia, co to znaczy byd 
prawdziwym patriotą w 
czasach współczesnych, 
-wyjaśnia , czy we 
współczesnym świecie 
skrajny nacjonalizm nadal 
istnieje ? 
-rozważa odwołując się do 
historycznych i 
współczesnych przykładów, 
w jaki sposób stereotypy i 
uprzedzenia utrudniają dziś 
relacje między narodami. 

-dokonuje analizy 
wyników badania 
opinii publicznej nt. 
Co decyduje, że ktoś 
jest Polakiem? 
-prezentuje 
informacje na temat 
przebywających w 
Polsce uchodźców, 
-podaje przykłady 
patriotyzmu z historii 
Polski, 
-prezentuje przykłady 
Polaków w czasie 
wojny wobec zagłady 
Żydów. 

-przedstawia 
informacje o Polonii 
w wybranych 
krajach, 
-prezentuje 
informacje na temat 
przejawów 
dyskryminacji 
Polaków poza 
granicami kraju, 
-omawia patriotyzm 
w sztuce na 
przykładzie 
wybranych dzieł, 
-przedstawia 
informacje 
nt.medalu 
przyznawanego 
Polakom za pomoc 
Żydom w czasie II 
wojny światowej _ 
Sprawiedliwy wśród 
narodów świata. 
 
 
 
 

 

 

 



Ustrój  demokratyczny  w  Polsce 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry celujący 

-wyjaśnia pojęcia: konstytucja, 
Trybunał Konstytucyjny, konkordat, 
-wyjaśni, co to znaczy, że konstytucja 
jest najwyższym aktem prawnym w RP, 
-wymienia najważniejsze zasady 
ustroju Polski , 
-wymienia partie polityczne obecne w 
Sejmie, 
-wskazuje te, które należą do koalicji i 
te, które pozostają w opozycji. 

-omawia najważniejsze zasady 
ustroju Polski (suwerennośd narodu, 
podział władzy, rządy prawa, 
pluralizm), 
-w oparciu o konstytucję RP omawia 
podstawowe prawa i wolności w niej 
zawarte, 
-wskazuje odwołując się do 
wybranych przykładów różnice 
między systemem dwupartyjnym a 
systemem wielopartyjnym, 
-wyszukuje w środkach masowego 
przekazu i analizuje przykład 
patologii życia publicznego w Polsce. 
 
 

-wyjaśnia, jaką rolę w 
paostwie spełnia 
konstytucja, 
-samodzielnie analizuje 
fragmenty konstytucji np. 
preambuła, 
-przedstawia hierarchię 
aktów prawnych w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-analizuje fragmenty 
konstytucji , 
-wyjaśnia, czym jest 
norma prawna i czym 
się różni od innego 
rodzaju norm – 
podaje przykłady, 
-wyjaśnia, czym jest 
korupcja. 
 

-podaje przykłady 
konstytucji z historii 
Polski, 
-podaje przykłady, 
jak młodzi ludzie 
mogą przeciwdziaład 
korupcji. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Parlament,  prezydent,  rząd  i  sądy 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

-wymienia zasady, według których 
przeprowadza się w Polsce wybory 
parlamentarne, 
-wymienia partie polityczne zasiadające 
obecne w Sejmie, 
-przedstawia podstawowe zadania 
polskiego parlamentu, w tym sposób 
tworzenia ustaw, 
-wyjaśnia, jak przeprowadzane są w 
Polsce wybory prezydenckie, 
-podaje najważniejsze zadania 
prezydenta RP, 
-zna nazwisko urzędującego 
prezydenta, 
-wymienia zadania administracji 
rządowej i podaje przykłady jej działao, 
-wie, czym zajmują się sądy w Polsce, 
-podaje przykłady funkcjonowania 
sądownictwa w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 

-sporządza na podstawie obserwacji 
wybranych obrad parlamentu 
notatkę prasową o przebiegu tych 
obrad i przygotowuje krótkie 
wystąpienie sejmowe w wybranej 
sprawie, 
-wyszukuje w środkach masowego 
przekazu informacje o działaniach 
urzędującego prezydenta, 
-wyjaśnia, jak powoływany jest rząd i 
podaje jego najważniejsze zadania, 
-podaje nazwisko urzędującego 
obecnie premiera, 
-wyszukuje nazwiska wybranych 
ministrów i zadania wybranych 
ministerstw, 
-wyjaśnia, czym jest służba cywilna i 
jakimi zasadami powinien się 
kierowad urzędnik paostwowy. 
 
 

-wskazuje najważniejsze 
sprawy, nad którymi 
pracuje polski parlament, 
-analizuje na podstawie 
zdobytych informacji 
zadania, nad którymi 
pracuje rząd i prezydent RP, 
-opisuje, kto odwołuje rząd, 
co to znaczy votum 
nieufności, 
-wyszukuje informacje 
odnoszące się do 
podejmowania przez 
urzędników różnych decyzji, 
określa własne stanowisko, 
-wyjaśnia, czym zajmuje się 
Naczelny Sąd 
Administracyjny, Najwyższa 
Izba Kontroli, Trybunał 
Konstytucyjny i Trybunał 
Stanu. 

-zna nazwiska 
marszałków Sejmu i 
Senatu, 
-określa wybrane 
kompetencje 
prezydenta, 
-opisuje w oparciu o 
przykład konstrukcje 
pisemnej decyzji 
administracyjnej, 
-prezentuje 
przygotowaną 
informację na temat 
funkcjonowania 
Rzecznika Praw 
Dziecka, 
-zna nazwisko 
urzędującego obecnie 
RPD. 

-przygotowuje 
wystąpienie 
publiczne w 
określonej sprawie, 
-przedstawia 
biografie wybranych 
polskich 
prezydentów, 
-określa własne 
stanowisko w 
sprawie wydanej  
decyzji 
administracyjnej, 
-przedstawia zakres 
kompetencji 
Rzecznika Praw 
Obywatelskich, 
-zna nazwisko 
urzędującego 
obecnie RPO, 
 

 

 

 

 



Polska  w  świecie  -  Polska  w  Europie 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

-wie, czym jest polityka zagraniczna, 
-przedstawia najważniejsze kierunki 
polskiej polityki zagranicznej, 
-rozwija skrót NATO, 
-wymienia miejsca, gdzie polscy żołnierze 
uczestniczą obecnie w misjach NATO, 
-przedstawia cele i etapy integracji 
europejskiej (traktaty rzymskie, traktat z 
Maastricht, Nicei, Lizbony), 
-wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze 
instytucje UE (Rada Europejska, Rada UE, 
Parlament Europejski, Komisja 
Europejska), 
-przedstawia prawa i obowiązki wynikające 
z posiadania obywatelstwa UE. 

-przedstawia relacje Polski z wybranym 
paostwem na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji, 
-wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i 
konsulaty, 
-charakteryzuje polską politykę 
obronną, 
-omawia polskie członkostwo w NATO, 
udział w międzynarodowych misjach 
pokojowych i operacjach militarnych, 
-wyjaśnia, jak w UE realizowane są 
zasady pomocniczości i solidarności, 
-wskazuje na mapie członków UE i 
uzasadnia swoją opinię na temat jej 
dalszej integracji i rozszerzenia, 
-wyjaśnia, skąd pochodzą środki 
finansowe w budżecie unijnym i na co 
są przeznaczane, 
-wyszukuje informacje na temat 
korzystania ze środków unijnych przez 
polskich obywateli, przedsiębiorstwa i 
instytucje, 
-formułuje i uzasadnia własne zdanie na 
temat korzyści, jakie niesie ze sobą 
członkostwo w UE, odwołując się do 
przykładów z własnego otoczenia i 
całego kraju. 
 

-przygotowuje informacje o 
ambasadach paostw 
europejskich w Polsce, 
-przygotowuje prezentację o 
NATO, 
-przygotowuje informacje o 
pozytywnych i negatywnych 
skutkach integracji 
europejskiej, 
-opracowuje prezentację nt. 
instytucji UE, 
-wskazuje informacje na temat 
młodzieżowych funduszy 
unijnych. 

-przygotowuje 
informacje o polskich 
ambasadach w 
paostwach sąsiednich, 
-omawia struktury 
NATO, 
-przygotowuje 
prezentację na temat 
historii UE, 
-przygotowuje 
informacje na temat 
tzw. strefy Schengen, 
-przygotowuje 
informacje nt. 
wykorzystania funduszy 
unijnych w naszej 
gminie, powiecie. 

-prezentuje 
informacje na temat 
aktualnej polskiej 
polityki zagranicznej, 
-przygotowuje 
prezentacje o polskich 
misjach w NATO, 
-przygotowuje 
prezentację nt. Polska 
w UE (plusy i minusy), 
-przygotowuje 
informacje nt. paostw 
strefy euro, 
-przygotowuje i 
przeprowadza quiz na 
temat Polski w UE, 
 

 

 

 

 



                                                                                         Jeden  świat,  wiele  problemów 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry celujący 

-wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej 
najważniejsze organy (Zgromadzenie 
Ogólne, Rada Bezpieczeostwa, Sekretarz 
Generalny), 
-porównuje sytuację w paostwach 
globalnego Południa i globalnej Północy i 
wyjaśnia na przykładach, na czym polega 
ich współzależnośd, 
-wskazuje największe miejsca konfliktów w 
Europie, 
-wyjaśnia, co to jest terroryzm i w jaki 
sposób próbuje się go zwalczad, 
-wyjaśnia odwołując się do przykładów, na 
czym polega globalizacja w sferze kultury, 
gospodarki i polityki; ocenia jej skutki. 
 

-wskazuje na mapie miejsca 

najważniejszych konfliktów 
międzynarodowych, 
-omawia przebieg i próby rozwiązania 
jednego z nich, 
-uzasadnia potrzebę pomocy 
humanitarnej i angażuje się (na miarę 
swoich możliwości) w działania 
instytucji (także pozarządowych), które 
ją prowadzą, 
-przedstawia, w jaki sposób  nasze 
zachowania mogą wpływad na życie 
ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody 
i energii, przemyślane zakupy), 
-ocenia sytuację imigrantów i 
uchodźców we współczesnym świecie. 

 

-przedstawia sytuację 
uchodźców w Polsce, 
-przygotowuje gazetkę ścienną 
na temat bogatej Północy i 
biednego Południa, 
-wskazuje najważniejsze 
przyczyny konfliktów we 
współczesnym świecie, 
-wskazuje plusy i minusy 
globalizacji. 

-opracowuje mini 
słowniczek agend ONZ, 
-przygotowuje 
prezentację nt. Co się 
robi, by świat nie pękał? 
-opracowuje mapę 
współczesnych 
konfliktów, 
-opracowuje informację 
nt. globalnych 
problemów. 

-przygotowuje 
prezentację nt. historii 
i funkcjonowania ONZ, 
-przygotowuje 
dyskusje na temat: 
Polska i globalne 
Południe, 
-przygotowuje 
informacje na temat 
przyczyn, przebiegu i 
zakooczenia lub 
trwania wybranego 
konfliktu na świecie, 
-przygotowuje 
informację nt. Jestem 
obywatelem świata, 
-jest aktywny w klasie, 
szkole, środowisku. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                           Człowiek  w  gospodarce  rynkowej 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry celujący  

-wyjaśnia na przykładach z życia własnej 
rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki 
sposób praca i przedsiębiorczośd pomagają 
w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych, 
-przedstawia cechy człowieka 
przedsiębiorczego, 
-przedstawia podmioty gospodarcze 
(gospodarstwo domowe, 
przedsiębiorstwa, paostwo) i związki 
między nimi, 
-charakteryzuje gospodarkę rynkową 
(prywatna własnośd, swoboda 
gospodarowania, konkurencja, dążenie do 
zysku, przedsiębiorczośd), 
-wyjaśnia na przykładach funkcje i formy 
pieniądza w gospodarce rynkowej, 
-wyjaśnia, czym zajmuje się; bank 
centralny, banki komercyjne, giełda 
papierów wartościowych, 
-wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, 
wzrost gospodarczy, inflacja, recesja, 
-interpretuje dane statystyczne na ich 
temat, 
-przedstawia główne rodzaje podatków w 
Polsce (PIT, CIT, VAT). 

-bierze udział w przedsięwzięciach 
społecznych, które pozwalają rozwinąd 
cechy człowieka przedsiębiorczego, 
-stosuje w praktyce podstawowe zasady 
organizacji pracy (ustalanie celu, 
planowanie, podział zadao, 
harmonogram, ocena efektów), 
-podaje przykłady racjonalnego i 
nieracjonalnego gospodarowania, 
-stosuje zasady racjonalnego 
gospodarowania w odniesieniu do 
własnych zasobów (np. czasu, 
pieniędzy), 
-wyjaśnia działanie prawa podaży i 
popytu oraz ceny jako regulatora rynku, 
-analizuje rynek wybranego produktu i 
wybranej usługi, 
-wyszukuje i zestawia ze sobą oferty 
różnych banków (konta, lokaty, 
kredyty), 
-wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie 
i inwestowanie, 
-wymienia najważniejsze dochody i 
wydatki paostwa, 
-wyjaśnia, co to jest budżet paostwa, 
-oblicza wysokośd podatku PIT na 
podstawie konkretnych danych. 
 
 
 
 

-wyjaśnia, co ułatwia, a co 
utrudnia wspólne działanie? 
-wyjaśnia na czym polega 
koszt alternatywny, rzadkośd 
dóbr, 
-charakteryzuje gospodarkę 
tradycyjną i centralnie 
sterowaną (podaje przykłady 
ich funkcjonowania), 
-wyjaśnia zjawisko inflacji, 
-wskazuje szanse i bariery 
naszej gospodarki w stosunku 
do innych wybranych paostw. 

-planuje z kolegami 
własne przedsięwzięcie i 
je wciela w życie, 
-wyjaśnia, dlaczego nie 
można mied 
wszystkiego?, 
-wyznacza samodzielnie 
cenę równowagi 
rynkowej uwzględniając 
popyt i podaż, 
-wskazuje skutki inflacji 
w gospodarce, 
-omawia główne cele 
polskiej polityki 
gospodarczej. 

-planuje z kolegami 
własne 
przedsięwzięcie i je 
wciela w życie, 
-wskazuje przykłady, iż 
konsument nie zawsze 
jest racjonalny (efekt 
owczego pędu, efekt 
snobizmu), 
-wyjaśnia poznane 
procesy gospodarcze, 
-wyjaśnia, na czym 
polega tzw. 
konkurencja 
monopolistyczna, 
recesja, 
-opisuje w zabawny 
sposób rok z życia 
pewnego podatnika 
lub rysuje komiks, 
-jest aktywny w życiu 
klasy, szkoły 
środowiska. 
 

 

 



 

Ekonomia   w  Twoim   życiu 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

-wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje 
gospodarstwo domowe, 
-wymienia główne dochody i wydatki 
gospodarstwa domowego, 
-układa jego budżet, 
-wyjaśnia, na czym polega prowadzenie 
indywidualnej działalności gospodarczej, 
-wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo i 
oblicza na prostym przykładzie przychód, 
koszty, dochód i zysk, 
-planuje dalszą edukację (w tym wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej), 
-wyszukuje informacje o możliwościach 
zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i 
krajowym rynku pracy (urzędy pracy, 
ogłoszenia, Internet), 
-sporządza życiorys (CV) i list motywacyjny, 
-przedstawia zasady etyczne, którymi 
powinni się kierowad pracownicy i 
pracodawcy, 
-wyjaśnia, czym jest korupcja. 

-przygotowuje budżet konkretnego 
przedsięwzięcia z życia klasy, szkoły, 
-rozważa jego wydatki i źródła 
dofinansowania,, 
-wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci 
i jak mogą ich bronid, 
-wskazuje główne elementy działao 
marketingowych (produkt, cena, 
miejsce, promocja) i wyjaśnia na 
przykładach ich znaczenie dla 
przedsiębiorstwa i konsumentów, 
-przedstawia główne prawa i obowiązki 
pracownika, 
-wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, 
-uwzględnia własne preferencje i 
predyspozycje wybierając szkołę 
ponadgimnazjalną, 
-wskazuje główne przyczyny bezrobocia 
w swojej miejscowości, regionie, Polsce, 
-ocenia skutki bezrobocia w 
gospodarce, 
-wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia 
skutki tego zjawiska dla gospodarki, 
-wyjaśnia, na czym polega społeczna 
odpowiedzialnośd biznesu, 
-podaje przykłady zjawisk z szarej strefy 
w gospodarce i poddaje je ocenie. 
 
 
 

-wskazuje, na jakie potrzeby 
najwięcej pieniędzy wydają 
gospodarstwa domowe, 
-opracowuje biznes plan 
przedsięwzięcia klasowego, 
-wyszukuje informacji na 
wybrane zawody, 
-wyjaśnia, na czym polega 
współczesne „piractwo”. 

-podaje informacje, 
jakie prawa mają 
konsumenci, 
-przygotowuje dyskusje 
na temat – Czy warto 
zostad przedsiębiorcą? 
-opracowuje informacje 
na temat bezrobotnych 
w Polsce do 25 roku 
życia, 
-podaje przykłady 
współczesnego 
„piractwa”, wyraża 
własne zdanie na ten 
temat. 

-wskazuje instytucje, 
które stoją na straży 
praw konsumenta, 
-przygotowuje 
dyskusje na temat – 
Czy warto zostad 
przedsiębiorcą? 
-opracowuje listę 
zawodów, które 
zanikają i te które 
cieszą się obecnie 
dużym 
zainteresowaniem, 
-wyszukuje informacje 
na temat zjawisk 
korupcjogennych w 
różnych dziedzinach. 

Wykonuje 
dodatkowe 
dwiczenia w zeszycie 
dwiczeo. 
 

 


