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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
III etap edukacyjny

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wy-
raża własne zdanie w wy bra nych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest 
otwarty na odmienne poglądy.

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.

III. Współdziałanie w sprawach publicznych.
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się 
z nich.

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły 
oraz innych społecz ności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycz-
nych i ocenia ich konse kwe ncje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbioro-
wej aktywności obywateli. 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i innych instytucji; wyko-
rzystuje swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do rozumienia 
i oceny wydarzeń życia publicznego. 

VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej.
Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodaro-
wania w życiu codzien nym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery za-
wodowej.

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń:
1)  omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie 

(np. bierze udział w dys kusji, zebraniu, wspólnym działaniu); 
2)  wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych 

decyzji;
3)  przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfl ik-

tów w grupie i mię dzy gru pami;
4)  wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans wobec nie-

apro bo wanych przez siebie zachowań grupy lub jak im się przeciw-
stawić.

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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2. Życie społeczne. Uczeń:
1)  podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charak-

teryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako małe grupy;
2)  wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia 

między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania; 
3)  charakteryzuje życie szkolnej społeczności, w tym rolę samorzą-

du uczniow skiego; wyjaśnia, na czym polega przestrzeganie praw 
ucznia;

4)  rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz związane z nimi 
oczeki wania; 

5)  wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w spo łe czeń stwie (np. na 
„swoich” i „obcych”), i po daje możliwe sposoby przeciwstawiania się 
przejawom nieto le rancji.

3. Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń:
1)  charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy 

społeczne, gru py zawodo we i style życia;
2)  omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na pod-

stawie samo dzielnie zebra nych informacji);
3)  przedstawia wybrany problem społeczny ważny dla młodych miesz-

kańców swojej miejscowości i rozważa jego możliwe rozwiązania.
4. Być obywatelem. Uczeń:

1)  wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (pra-
wo ziemi, pra wo krwi, nadanie obywatelstwa);

2)  podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiada-
nia polskiego obywa tel stwa;

3)  przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do historycz-
nych i współ czesnych postaci, wykazuje znaczenie postaw i cnót oby-
watelskich.

5. Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń:
1)  przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrze-

szenia obywa telskie, media, politycy i partie, władza, instytucje pu-
bliczne, biznes itp.) i poka zuje, jak współdziałają i kon kurują one ze 
sobą w życiu publicznym;

2)  uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicz-
nym i podaje przy kłady skutków ich łamania; 

3)  przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i spo-
łecznych (od lokalnych stowa rzy szeń do zwią z ków zawodowych 
i partii politycznych) i uza sadnia ich znaczenie dla oby wateli; 

4)  wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje 
władz na po zio mie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym;

5)  opracowuje – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski do-
tyczący roz wiązania jednego z problemów społeczności szkolnej lub 
lokalnej i w miarę moż liwości go realizuje (np. jako wolontariusz). 
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6. Środki masowego przekazu. Uczeń:
1)  omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu 

w życiu oby wateli; 
2)  charakteryzuje prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej 

komuni kacji i oma wia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na 
specyfi kę przekazu i od biorców; 

3)  wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje róż-
nice między prze kazami i odróżnia informacje od komentarzy; kry-
tycznie analizuje przekaz reklamowy; 

4)  uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej 
we współ cze s nym świe cie; odczytuje i interpretuje wyniki wybrane-
go sondażu opinii pub licz nej. 

7. Wyborcy i wybory. Uczeń:
1)  przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lo-

kalnych, krajo wych i euro pejskich; 
2)  wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je w głosowa-

niu w szkole; 
3)  wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje 

wyborcze; 
4) krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze. 

8. Naród i mniejszości narodowe. Uczeń: 
1)  wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem innej 

wspólnoty na ro do wej) i czym obywatelstwo różni się od narodowo-
ści;

2)  wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ 
na kształ to wanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i trady-
cja; 

3)  wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów 
(w tym uchodźców) żyjące obecnie w Pol sce i przedstawia przysługu-
jące im prawa; na podstawie samodzielnie zebra nych materiałów cha-
rakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację); 

4)  wyjaśnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy żyjący za granicą 
podtrzymują swoją więź z ojczyzną. 

9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń:
1)  wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te wię-

zi na włas nym przy kładzie;
2)  uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem 

i członkiem społecz ności światowej;
3)  wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według 

niego jest patrio tyzm; porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowi-
nizmem i kosmopo lityzmem; 
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4)  wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw 
ludzkości, do jakich konsekwencji prowadzić może skrajny nacjona-
lizm;

5)  rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykła-
dów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje 
między naro da mi. 

10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń:
1)  wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym jest 

władza państwowa;
2)  wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, 

autorytarnym i tota li tarnym; 
3)  wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw mniej-

szości w pań stwie demokratycznym; 
4)  wskazuje najważniejsze tradycje demokracji (antyczna, europejska, 

amerykańska, polska); 
5)  porównuje demokrację bezpośrednią z przedstawicielską oraz więk-

szościową z kon sty tucyjną (liberalną);
6)  wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we 

współczesnej demokracji; 
7)  rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji. 

11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń:
1)  wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem praw-

nym w Rze czy  pospolitej Polskiej; 
2)  omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, 

podział władzy, rządy prawa, pluralizm);
3)  korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podsta-

wowe prawa i wolności w niej zawarte; 
4)  wyszukuje w środkach masowego przekazu i analizuje przykład pa-

tologii życia publicznego w Polsce. 
12. System wyborczy i partyjny. Uczeń:

1)  wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory prezydenckie 
i parla mentarne; 

2)  wskazuje, odwołując się do wybranych przykładów, różnice między 
systemem dwu par tyj nym a systemem wielopartyjnym; 

3)  wymienia partie polityczne obecne w Sejmie; wskazuje te, które nale-
żą do koalicji rzą dzącej, i te, które pozostają w opozycji. 

13. Władza ustawodawcza w Polsce. Uczeń:
1)  przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, 

w tym sposób two rzenia ustaw;
2)  sporządza, na podstawie obserwacji wybranych obrad parlamentu, 

notatkę pra sową o prze biegu tych obrad i przygotowuje krótkie wy-
stąpienie sejmowe w wy branej sprawie. 
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14. Władza wykonawcza. Uczeń:
1)  wskazuje najważniejsze zadania prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej i wyszu kuje w środkach masowego przekazu informacje o dzia-
łaniach urzędującego prezy denta; 

2)  wyjaśnia, jak powoływany jest i czym zajmuje się rząd polski; podaje 
nazwisko premiera, wyszukuje nazwiska ministrów i zadania wybra-
nych mini sterstw; 

3)  wymienia zadania administracji rządowej i podaje przykłady jej dzia-
łań;

4)  wyjaśnia, co to jest służba cywilna i jakimi zasadami powinien się kie-
rować urzędnik państwowy. 

15. Władza sądownicza. Uczeń:
1)  przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których dzia-
łają sądy (nie za wisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, który-
mi się zajmują; 

2)  wyjaśnia, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 
16. Samorządy i ich znaczenie. Uczeń:

1)  uzasadnia potrzebę samorządności w państwie demokratycznym 
i podaje przy kłady działania samorządów zawodowych i samorzą-
dów mieszkańców; 

2)  wyjaśnia, na czym polegają zasady decentralizacji i pomocniczości; 
odnosi je do przy  kładów z życia własnego regionu i miejscowości.

17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń:
1)  przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia 

i postaci z jej dziejów;
2)  wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i wykazuje, 

jak odnosi się to do jego codziennego życia; 
3)  przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w tym po-

dejmowania decyzji w sprawie budżetu; 
4)  nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organi-

zacjami poza rządowymi oraz podejmuje współpracę z jedną z nich 
(w miarę swoich moż li wości); 

5)  pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wypełnia prosty druk 
urzędowy; 

6)  odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale można za-
łatwić wybrane sprawy. 

18. Samorząd powiatowy i wojewódzki. Uczeń:
1)  przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego i woje-

wódzkiego oraz ich przy  kła dowe zadania; 
2)  porównuje – na wybranych przykładach – zakres działania samorzą-

du woje wódz kiego z za kre  sem działania wojewody; 
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3)  przygotowuje plakat, folder, stronę internetową lub inny materiał 
promujący gminę, okolicę lub region. 

19. Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń:
1)  przedstawia najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej 

(stosunki z pań stwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, 
relacje z sąsiadami); 

2)  charakteryzuje politykę obronną Polski; członkostwo w NATO, udział 
w między  naro dowych misjach pokojowych i operacjach militarnych; 

3)  przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie sa-
modzielnie zebra nych informacji; 

4) wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i konsulaty. 
20. Integracja europejska. Uczeń:

1)  przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty rzymskie, 
traktaty z Ma astricht, Nicei, Lizbony);

2)  wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 
(Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Ko-
misja Europejska);

3)  wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomoc-
niczości i soli darności; 

4)  wyjaśnia, skąd pochodzą środki fi nansowe w budżecie unijnym i na 
co są przez naczane; 

5)  wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opi-
nię na temat jej dalszej integracji i rozszerzania; 

21. Polska w Unii Europejskiej. Uczeń:
1)  przedstawia prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatel-

stwa Unii Europejskiej; 
2)  wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków unijnych 

przez polskich oby wa teli, przedsiębiorstwa i instytucje;
3)  formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze 

sobą człon ko stwo w Unii Europejskiej, odwołując się do przykładów 
z własnego otoczenia i całego kraju. 

22. Współpraca i konfl ikty międzynarodowe. Uczeń:
1)  wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej najważniejsze organy (Zgroma-

dzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybra-
ne organizacje mię dzy narodowe; 

2)  wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfl iktów międzyna-
rodowych; omawia prze bieg i próby rozwiązania jednego z nich. 

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1)  porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i globalnej 

Północy i wyja śnia na przy kła dach, na czym polega ich współzależ-
ność;
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2)  uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę 
swoich moż li wości) w działania instytucji (także pozarządowych), 
które ją prowadzą; 

3)  wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja 
w sferze kul tury, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki; 

4)  rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi 
na świecie (np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy); 

5) ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym świecie; 
6)  wyjaśnia, co to jest terroryzm i w jaki sposób próbuje się go zwal-

czać. 
24. Praca i przedsiębiorczość. Uczeń:

1)  wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całe-
go kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspo-
kajaniu potrzeb ekono micz nych; 

2)  przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego; bierze 
udział w przed  sięwzię ciach społecznych, które pozwalają je rozwi-
nąć; 

3)  stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie 
celu, plano wa nie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów). 

25. Gospodarka rynkowa. Uczeń:
1)  przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przed-

siębiorstwa, pań stwo) i zwią zki między nimi;
2)  podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; 

stosuje zasady racjo nalnego  gospodarowania w odniesieniu do wła-
snych zasobów (np. czasu, pieniędzy); 

3)  charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda 
gospoda ro wa nia, konku rencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość); 

4)  wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako regulatora 
rynku; anali zuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi. 

26. Gospodarstwo domowe. Uczeń:
1) wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; 
2)  wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; ukła-

da jego budżet;
3)  przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, 

klasy, szkoły; rozważa wydatki i źródła ich fi nansowania;
4) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić.

27. Pieniądz i banki. Uczeń:
1)  przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce 

rynkowej;
2)  wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda 

papierów war toś  cio wych;
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3)  wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, 
kredyty, fundusze inwestycyjne); wyjaśnia, na czym polega oszczę-
dzanie i inwe stowanie.

28. Gospodarka w skali państwa. Uczeń:
1)  wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, infl a-

cja, recesja; inter pre tuje dane statystyczne na ten temat;
2)  wymienia najważniejsze dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to 

jest budżet państwa;
3)  przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) i ob-

licza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych.
29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń:

1)  wyjaśnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej działalności 
gospo darczej; 

2)  wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i oblicza na prostym przykła-
dzie przy chód, koszty, dochód i zysk; 

3)  wskazuje główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, 
miejsce, pro mo cja) i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla przed-
siębiorstwa i konsu mentów; 

4)  przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu 
służą ubez pieczenia społeczne i zdrowotne. 

30. Wybór szkoły i zawodu. Uczeń:
1)  planuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej), 

uwzględ niając włas ne preferencje i predyspozycje; 
2)  wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, re-

gionalnym i krajo wym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, Inter-
net);

3) sporządza życiorys i list motywacyjny; 
4)  wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regio-

nie i Polsce; oce nia jego skutki. 
31. Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń:

1)  przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracowni-
cy i praco daw cy; wyjaś nia, na czym polega społeczna odpowiedzial-
ność biznesu; 

2)  podaje przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i poddaje je 
ocenie; 

3)  wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska dla gospo-
darki.
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo 
reguluje życie obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na 
różnych forach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglą-
dy; gromadzi i wykorzystuje informacje po trze bne do zaplanowania dalszej 
nauki i kariery zawodowej.

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szu-
ka ich rozwiąza nia.

III. Współdziałanie w sprawach publicznych.
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się 
z nich; sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywate-
lom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i sa-
mopomocy.

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.
Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego pań-
stwa i rozpo znaje przypadki jego łamania.

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz 
organów ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej. 

VI. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony.
Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich na-
ruszania i wie, jak można je chronić. 

1. Młody obywatel w urzędzie. Uczeń:
1) wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne; 
2)  ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, 

paszport, prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód;
3)  podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć 

udział w wybo rach;
4)  uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim 

urzędzie; 
5)  wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją 

urzędu; 
6) sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie.

Cele kształcenia 
 – wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
 – wymagania 
szczegółowe
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2. Prawo i sądy. Uczeń:
1)  wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm 

religijnych, moralnych i obyczajowych;
2)  wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, do-

mniemanie nie win  ności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość pra-
wa szkodzi) i wyjaśnia kon se kwencje ich łamania;

3)  wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje 
proste przepisy prawne;

4)  wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyj-
nym; wska zu je, w ja kim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące 
konkretnej sprawy; 

5) uzasadnia potrzebę niezależności i niezawisłości sędziów; 
6)  przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego 

i karnego; uza sa dnia znaczenie mediacji; 
7)  wymienia główne prawa, jakie przysługują ofi erze, sprawcy i świad-

kowi prze stęp stwa; 
8)  pisze pozew w wybranej sprawie cywilnej i zawiadomienie o popeł-

nieniu prze stęp stwa (według wzoru). 
3. Bezpieczeństwo. Uczeń:

1) charakteryzuje najważniejsze zadania prokuratury i policji; 
2)  przedstawia uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych; 

rozpoznaje prze jawy ich naruszania; 
3)  nawiązuje kontakt (osobisty, telefoniczny lub mailowy) z funkcjona-

riuszem policji (np. dzielnicowym) i na podstawie uzyskanych infor-
macji sporzą dza notatkę lub wykres dotyczący przestępczości w swo-
jej okolicy; 

4)  wymienia przestępstwa, których ofi arą najczęściej padają młodzi lu-
dzie; wie, jak moż na próbować ich uniknąć i przestrzega zasad bez-
piecznego zachowania się w sy tuacji zagrożenia; 

5)  wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie 
przestępstwa (środ ki wychowawcze i poprawcze); 

6)  przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alko-
holu, papie rosów i narkotyków i wska zuje na konsekwencje ich łama-
nia. 

4. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej. Uczeń:
1)  wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je prze-

pisy pra wa oświatowego (np. w ustawie, statucie szkoły) oraz przepi-
sy zawarte w innych aktach prawnych (np. w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej); 

2)  rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i w razie potrzeby po-
dejmuje odpo wiednie kroki w celu ich ochrony; 

3)  omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania do szkół 
wyższych;
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4)  przedstawia warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki 
w Unii Euro pejskiej oraz wyszukuje informacje na ten temat odnoszą-
ce się do wybra nego państwa; 

5)  wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady 
bezpiecz nego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, 
postępowanie w razie kra dzie ży lub wypadku, możliwości uzyskania 
pomocy, w tym opieki zdro wotnej);

6)  wyjaśnia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umo-
wy mogą za wie rać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów; 

7)  omawia ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych 
przed się biorstw w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z Inter-
netu); sporządza Europass-CV.

5. Prawa człowieka. Uczeń:
1)  przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia 

najważ niejsze do ku menty z tym związane; 
2)  wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co 

oznacza, że są one pow  szechne, przyrodzone i niezbywalne; 
3)  podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Euro pejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji 
o Prawach Dziecka; 

4)  znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) infor-
macje o przy pad kach łamania praw człowieka na świecie; 

5)  bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat 
wolności sło wa lub innych praw i wolności; 

6)  wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochro-
ny danych oso bo wych i prawa obywatela w kontaktach z mediami. 

6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce; 
2)  opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 

Praw Dziec ka; pisze prostą skargę do jednego z nich (we d ług wzoru); 
3)  uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu; 
4)  przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i or-

ganizacje poza rzą dowe broniące praw człowieka; w miarę swoich 
możliwości włącza się w wyb rane działania (np. podpisuje apel, pro-
wadzi zbiórkę darów); 

5)  rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i kseno-
fobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia 
możliwości zaanga żowania się w wy brane działania na rzecz równo-
ści i tolerancji;

6)  znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dzie-
dzinie (np. pra wa ko biet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo 
do edukacji, prawa huma nitarne) i pro jektuje działania, które mogą 
temu zaradzić. 
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego, kry-
tycznie je analizuje, samodzielnie wyciąga wnioski; wyraża i uzasadnia wła-
sne zdanie w wy branych sprawach w formie ustnej i pisemnej na różnych fo-
rach publicznych; przedstawia i uzasadnia poglądy odmienne od własnych.

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń rozpoznaje problemy w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i global-
nej oraz szuka ich rozwiązania; rozumie złożoność problemów społecznych 
i politycznych; dostrzega perspe ktywy różnych uczestników życia publicz-
nego.

III. Współdziałanie w sprawach publicznych.
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się 
z nich; sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywate-
lom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i sa-
mopomocy.

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.
Uczeń wyjaśnia demokratyczne zasady i procedury oraz stosuje je w codzien-
nym życiu; charakteryzuje demokrację na tle innych ustrojów, ocenia dzia-
łanie instytucji demokra tycznych w Polsce i na świecie; ocenia rolę stowa-
rzyszeń i organizacji obywatelskich oraz różnych form akty wności obywateli 
w funkcjonowaniu współczesnej demokracji. 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i innych podmiotów ży-
cia publicznego; wykorzystuje swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju 
Polski do interpretacji i oceny wydarzeń w życiu społecznym i politycznym; 
przedstawia prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; rozumie 
znaczenie prawa i praw człowieka w codziennym życiu obywatela oraz roz-
poznaje przypadki ich łamania.

VI. Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie.
Uczeń przedstawia związki między swoim życiem a sytuacją społeczności lo-
kalnej, sytuacją Polski, Europy i świata; wyjaśnia złożoność zjawisk społecz-
nych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych; uwzględnia perspektywę 
globalną w interpretacji tych zjawisk.

Cele kształcenia 
– wymagania 
ogólne
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1. Życie zbiorowe i jego reguły. Uczeń:
1)  charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, społe-

czeństwa, ze wzglę  du na obowiązujące w nich reguły i więzi; 
2)  podaje przykłady norm i instytucji społecznych; charakteryzuje ich 

funkcje w ży ciu społecznym; 
3)  wyjaśnia, co to jest anomia, omawia jej przyczyny i skutki; 
4)  omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfl iktów społecznych 

oraz spo soby ich rozwiązywania.
2. Socjalizacja i kontrola społeczna. Uczeń:

1)  porównuje modele socjalizacji charakterystyczne dla własnej grupy 
wiekowej i po ko lenia rodziców; 

2) opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym; 
3)  wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji 

społecznej i jakie mogą być jej skutki. 
3. Grupa społeczna. Uczeń:

1)  przedstawia cechy i funkcjonowanie małej grupy społecznej (liczeb-
ność, więź, trwa łość, role grupowe, wspólne wartości i cele, poczucie 
odrębności, współ dzia łanie); 

2)  omawia na przykładach różne rodzaje grup i wyjaśnia funkcjonowa-
nie wskazanej grupy; 

3)  wyjaśnia znaczenie grup odniesienia pozytywnego i negatywnego 
w procesie so cja  lizacji;

4)  opisuje swoiste cechy współczesnej rodziny jako grupy społecznej; 
porównuje i ilustruje przykładami różne modele rodziny. 

4. Struktura społeczna. Uczeń:
1)  opisuje strukturę klasowo-warstwową polskiego społeczeństwa i swo-

jej społecz ności lokalnej;
2)  porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym 

państwie, wyjaśniając związek między nierównościami społecznymi 
a nierównością szans życiowych; 

3)  podaje przykłady i wyjaśnia uwarunkowania pionowej i poziomej ru-
chliwości spo łecznej; 

4)  opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz sposoby 
przeciw dzia łania temu zjawisku; 

5)  charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce (w tym 
sytuację mło dych ludzi); rozważa możliwości ich rozwiązania. 

5. Zmiana społeczna. Uczeń:
1)  charakteryzuje historyczne formy organizacji społeczeństwa (pier-

wotne, trady cyj ne, prze mysłowe, postindustrialne); 
2)  omawia cechy współczesnego społeczeństwa zachodniego (otwarte, 

postindus trialne, konsumpcyjne, masowe, informacyjne); 

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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3)  analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie wła-
snych obser wacji i tekstów kultury; 

4)  przedstawia i ocenia dwie drogi zmiany społecznej: rewolucję i refor-
mę; 

5)  charakteryzuje wybrany ruch społeczny, np.: Solidarność, ruch 
niepodle głościowy non-violence Mahatmy Gandhiego, ruch praw 
obywa telskich Marti na L. Kinga, ruch na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, ruch emancypacji kobiet. 

6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Uczeń:
1)  przedstawia dwie koncepcje narodu: etniczno-kulturową i polityczną; 
2)  omawia czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu toż-

samości naro dowej; 
3)  charakteryzuje postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny 

i narodu; 
4)  charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów 
żyjące w Pol sce (liczebność, historia, kultura, religia itp.); wymienia 
prawa, które im przysłu gują; 

5)  rozpoznaje przejawy ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu i szowini-
zmu i uza sad nia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom.

7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. Uczeń:
1)  wyjaśnia, dlaczego i w jakim zakresie doszło do integracji narodów 

w świecie za cho dnim; 
2)  porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec mniej-

szości narodo wych i imigrantów; 
3)  wyjaśnia, dlaczego w Europie integracja imigrantów z państw poza-

euro pejskich ro dzi trudności; ocenia sytuację imigrantów w Polsce; 
4)  omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania długo-

trwałych konfl iktów między narodami; 
5)  omawia przyczyny i skutki konfl iktów społecznych w państwach 

Afry ki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej. 
8. Kultura i pluralizm kulturowy. Uczeń:

1)  rozróżnia normatywne i opisowe pojęcie kultury; 
2)  wskazuje specyfi czne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej 

i ludowej; 
3)  rozpoznaje najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności; 
4)  określa znaczenie religii w polskiej kulturze; charakteryzuje religij-

ność współ czes nych Polaków; 
5) ocenia wpływ kontrkultury na życie społeczne; 
6)  wyjaśnia, na czym polega i skąd się bierze pluralizm kulturowy współ-

czesnego społe czeństwa; analizuje konsekwencje tego zjawiska; 
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7)  rozróżnia tolerancję od akceptacji; ocenia ich znaczenie dla życia spo-
łecznego; 

8) charakteryzuje subkultury młodzieżowe w Polsce i Europie. 
9. Współczesne spory światopoglądowe. Uczeń:

1)  rozpatruje argumenty przemawiające za swobodą prowadzenia ba-
dań genetycz nych oraz ich prawnym zakazem;

2) rozważa racje stron sporów o dopuszczalność aborcji i eutanazji;
3)  uzasadnia traktowanie kary jako odpłaty lub jako sposobu resocjaliza-

cji; formułuje własne stanowisko w tej sprawie;
4)  rozważa argumenty i kontrargumenty stron sporu o przyznanie 

mniejszościom seksu al nym takich samych praw, jakie mają osoby he-
teroseksualne; 

5)  rozpatruje racje stron innych aktualnych sporów światopoglądowych 
i formu łuje swoje stanowisko w danej sprawie. 

10. Edukacja w XXI w. Uczeń:
1)  przedstawia rolę szkoły i edukacji nieformalnej we współczesnym 

społe czeństwie infor macyjnym; 
2)  wskazuje działania, które mogą podejmować państwo, władze sa-

morządowe oraz orga nizacje społeczne, by zwiększyć równość szans 
w dostępie do edukacji; 

3)  wyjaśnia zależność między systemem edukacyjnym a rynkiem pracy; 
wskazuje przy kłady ich niedopasowania; 

4)  wyjaśnia, w jaki sposób można podnosić lub zmieniać swoje kwalifi -
kacje zawo do we i dla czego uczenie się przez całe ży cie jest jednym 
z warunków sukcesu w karierze zawodowej.

11. Obywatel i obywatelstwo. Uczeń:
1)  przedstawia procedury nabywania i zrzekania się polskiego obywa-

telstwa; 
2)  wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości; 
3)  wymienia konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Pol-

skiej; uzasad  nia znaczenie postaw i cnót obywatelskich (troska o do-
bro wspólne, odpo wie  dzialność, aktywność, solidarność, odwaga cy-
wilna, roztropność, tolerancja); 

4)  wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie niesie 
ze sobą dyle maty; podaje jego historyczne i współczesne przykłady. 

12. Społeczeństwo obywatelskie. Uczeń:
1)  przedstawia fi lozofi czny rodowód koncepcji społeczeństwa obywa-

telskiego (John Locke, Georg Hegel, Alexis de Tocqueville); 
2) wymienia podmioty społeczeństwa obywatelskiego; 
3)  wyjaśnia, jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatel-

skiego ma ka pi tał społeczny (zaufanie, sieci współpracy i system efek-
tywnych norm); 
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4)  opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, 
regionu, pań stwa oraz na poziomie globalnym; w miarę możliwości 
uczestniczy w wybra nym działaniu; 

5)  uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicz-
nego; 

6)  przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fun-
dacji i organi zacji pożytku publicznego w Polsce; 

7)  opracowuje według wzoru projekt statutu stowarzyszenia (nazwa, 
siedziba, człon ko wie, władze, majątek, zasady zmiany statutu i roz-
wiązywania stowa rzyszenia); 

8)  charakteryzuje lokalne organizacje pozarządowe. 
13. Opinia publiczna. Uczeń:

1)  wyjaśnia, jak kształtuje się opinia publiczna i jakie są sposoby jej wy-
rażania; 

2)  wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne; 
3)  odczytuje i interpretuje tabele i wykresy prezentujące wyniki badania 

opinii pub licznej; 
4)  przeprowadza w najbliższym otoczeniu minisondaż opinii publicznej 

na wska zany temat, interpretuje jego wyniki; 
5)  analizuje wybraną kampanię społeczną z punktu widzenia jej celów, 

sposobów realizacji i sku teczności; 
6)  wyjaśnia, na czym polega specyfi ka marketingu społecznego; opraco-

wuje projekt akcji społecznej w wybranej sprawie i w miarę możliwo-
ści go realizuje. 

14. Środki masowego przekazu. Uczeń:
1)  opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokra-

tycznym (na wy bra nych przykładach);
2)  uzasadnia znaczenie niezależności i pluralizmu mediów; ocenia skut-

ki ich ogra niczania; 
3)  wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media 

i ocenia przy kłady kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów; 
4)  wyjaśnia, na czym polega zasada wolności słowa, i wskazuje na przy-

padki jej nad użycia; 
5)  przedstawia najważniejsze media w Polsce i na świecie (odbiorcy, za-

sięg, forma prze kazu, orientacja ideologiczna, typ własności); charak-
teryzuje wybrane media lokalne;

6)  charakteryzuje prasę wielkonakładową i ocenia jej rolę w debacie pu-
blicznej;

7)  krytycznie analizuje przekazy medialne, oceniając ich wiarygodność 
i bezstron ność oraz odróżniając informacje od komentarzy;

8)  ocenia zasoby Internetu z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności 
informa cyjnej; świadomie i krytycznie odbiera zawarte w nich treści. 
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15. Demokracja – zasady i procedury. Uczeń:
1)  opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; po-

daje różne spo so by rozumienia wolności, równości i sprawiedliwości; 
2)  rozważa, w jakim stopniu demokracja sprzyja pokojowemu rozwią-

zywaniu konfl i któw; 
3)  charakteryzuje główne fazy kształtowania się systemu demokratycz-

nego; 
4)  opisuje polskie tradycje demokratyczne (parlamentaryzm I Rzeczy-

pospolitej, Konsty tucja 3 maja, II Rzeczpospolita); 
5)  wyjaśnia, jak są przeprowadzane i jaką rolę odgrywają wybory we 

współ czesnej demokracji; 
6)  wyjaśnia, czym jest referendum; rozważa, jak we współczesnym pań-

stwie można realizować inne formy demokracji bezpośredniej; 
7)  rozpoznaje przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych w ży-

ciu publicz nym – w pań stwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły. 
16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Uczeń:

1)  przedstawia różne rozumienia pojęcia „polityka”;
2)  charakteryzuje kulturę polityczną współczesnej Polski (normy, formy 

komuni kacji, poziom partycypacji, natężenie konfl iktów); 
3)  analizuje wybrane konfl ikty wartości i interesów ujawniające się 

w debacie publi cz  nej w Polsce; 
4)  opisuje przebieg debaty publicznej na wybrany temat, korzystając 

z różnych źródeł infor macji; ocenia jakość argumentacji jej stron, for-
mułuje własne stano wisko;

5)  charakteryzuje ideologie totalitarne (komunizm, nazizm), odwołując 
się do przy kładów histo rycznych; 

6)  charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne 
(chrześcijańska demo kracja, konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, 
socjaldemokracja, socja lizm); 

7)  przeprowadza krytyczną analizę programów i innych materiałów wy-
borczych partii politycznych, ze względu na zawartość merytoryczną 
i formę przekazu.

17. Systemy partyjne. Uczeń:
1)  charakteryzuje system monopartyjny, dwupartyjny i wielopartyjny; 
2)  porównuje funkcje partii politycznych w państwach demokratycz-

nych i niedemo kra tycznych; 
3)  przedstawia system partyjny wybranego przez siebie państwa (do 

wyboru spośród Wiel kiej Brytanii, Niemiec, Francji i Stanów Zjedno-
czonych) na podstawie samodziel nie zebra nych wiadomości; 

4)  opisuje podstawowe zasady ordynacji większościowej i proporcjonal-
nej w powią zaniu z systemem dwupartyjnym i wielopartyjnym;
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5)  wyjaśnia znaczenie progu wyborczego dla reprezentatywności wybo-
rów i two rze nia rządzącej koalicji;

6)  analizuje argumenty na rzecz ordynacji większościowej i proporcjo-
nalnej. 

18. Instytucja państwa. Uczeń:
1)  wyjaśnia na przykładach relacje między narodem a państwem; 
2)  charakteryzuje zjawisko legitymizacji władzy, odnosząc teorię Maxa 

Webera do his to rycznych i współczesnych przykładów; 
3)  opisuje najważniejsze teorie genezy państwa (Arystotelesa, teistycz-

na, umowy spo łecz nej, podboju, marksistowska); 
4) odróżnia suwerenność zewnętrzną od suwerenności wewnętrznej. 

19. Modele ustrojowe państw demokratycznych. Uczeń:
1)  podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych państw 

demokra tycz nych; wyjaśnia, jaki model funkcjonuje w Polsce; 
2)  charakteryzuje krótko ustroje polityczne Niemiec, Wielkiej Brytanii, 

Francji, Sta nów Zjed noczonych, Szwajcarii, Włoch i Rosji, na podsta-
wie samodzielnie zebra nych infor macji; 

3)  przedstawia zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej; 
wskazuje, kto im pod lega; 

4)  opisuje współczesne modele stosunków między władzą świecką 
a władzą duchow ną (uprzywilejowanie głównego wyznania, pań-
stwo ateistyczne, państwo neutralne świato poglądowo); 

5)  omawia przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące re-
lacji państwo-Kościół; podaje najważ niejsze postanowienia konkor-
datu.

20. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym. Uczeń:
1)  wymienia i ilustruje przykładami funkcje władzy ustawodawczej; 
2)  zarysowuje główne funkcje izby wyższej i niższej parlamentów w wy-

branych państwach (w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech); podaje przykłady państw z parlamentem jednoizbowym; 

3)  ocenia zasadność immunitetu parlamentarnego; odróżnia jego formy 
(immu nitet for malny, materialny); 

4)  wyjaśnia terminy: sesja plenarna, komisja parlamentarna, kworum, 
interpelacja, zapy tanie poselskie; 

5) przedstawia procedurę tworzenia prawa przez parlament; 
6)  opisuje mechanizm tworzenia koalicji rządowej; wyjaśnia rolę opozy-

cji w pracy parlamentu. 
21. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym. Uczeń:

1)  wyjaśnia, jaką rolę we współczesnych państwach może pełnić głowa 
państwa; podaje przy kłady urzędujących głów państw (monarchów 
i prezydentów); 
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2)  charakteryzuje kompetencje rządu w państwie demokratycznym i re-
lacje między rządem a głową państwa. 

22.  Współczesna demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia. 
Uczeń:
1) rozważa problemy polityki bezpieczeństwa socjalnego; 
2)  rozpoznaje przejawy populizmu i wyjaśnia, dlaczego stanowi on za-

grożenie dla de mo kracji; 
3)  omawia na przykładach patologie życia publicznego (np. korupcja, 

nepo tyzm, klientelizm) i wyjaśnia, dlaczego wpływają one de struk-
cyjnie na życie publiczne; 

4)  wyjaśnia, dlaczego tak wielu obywateli nie uczestniczy w życiu poli-
tycznym, i przed stawia sposoby zwiększania poziomu partycypacji; 

5)  przedstawia sposoby, jakimi partie polityczne walczą o elektorat, 
i ocenia te działania według standardów demokracji; 

6)  wyjaśnia, jaką rolę w państwie demokratycznym pełnią ruchy obywa-
telskiego sprze ciwu i emancypacji. 

23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
1) przedstawia konstytucyjne zasady ustroju państwa; 
2) wyjaśnia konstytucyjne pojęcie suwerenności; 
3)  wyjaśnia relację między prawem międzynarodowym (w tym unij-

nym) a prawem krajo wym; 
4)  omawia postanowienia dotyczące rodzajów stanów nadzwyczajnych 

i warun ków ich wprowadzania; 
5) przedstawia procedurę zmiany Konstytucji. 

24. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
1)  wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i przedstawia zna-

czenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) określa sytuacje, w jakich może dojść do skrócenia kadencji Sejmu; 
3)  podaje przykłady stosowania w procedurze legislacyjnej polskiego 

parlamentu wię k szości zwykłej, bezwzględnej i kwalifi kowanej; 
4)  wyjaśnia szczególny charakter procedury uchwalania ustawy budże-

towej. 
25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:

1)  określa główne kompetencje prezydenta w relacjach z parlamentem, 
rządem, wła dzą sądowniczą, a także sposób sprawowania władzy 
w zakresie bezpie czeństwa państwa i polityki zagranicznej; 

2)  wyjaśnia różnice między ordynacjami wyborów parlamentarnych 
i prezydenc kich w Polsce; 

3)  wyjaśnia, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony 
lub usunięty z urzędu. 
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26. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
1)  przedstawia konstytucyjne procedury powoływania i odwoływania 

rządu, zmiany rządu i zmiany ministrów; 
2)  porównuje sytuację rządów mniejszościowych i większościowych ze 

względu na moż  li wości działania; 
3)  rozpoznaje urzędy należące do administracji rządowej; określa kom-

petencje i pro ce durę powoływania wojewody;
4)  wyjaśnia, podając przykłady, czym zajmuje się administracja zespolo-

na i niezes polona; 
5)  ocenia funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce.

27.  Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. 
Uczeń:
1)  omawia kompetencje Najwyższej Izby Kontroli i ocenia jej znaczenie 

dla funkcjo no wa nia instytucji publicznych;
2)  przedstawia uprawnienia i sposób działania Rzecznika Praw Obywa-

telskich; 
3)  opisuje procedurę lustracyjną i wskazuje kategorie osób, które jej pod-

legają; 
4)  odwołując się do wybranych przykładów, charakteryzuje zadania In-

stytutu Pamię ci Naro dowej;
5)  wymienia podstawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli 
Elektronicznej. 

28. Samorząd terytorialny w Polsce. Uczeń:
1)  omawia formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w sa-

morządach tery to rialnych; opisuje instytucję referendum lokalnego;
2)  przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, powiato-

wego i woje wódz kiego; 
3)  wyjaśnia, jakie są źródła dochodów samorządów (dochody włas ne, 

dotacje, sub wencje) i jak jest uchwalany budżet gminy; 
4)  znajduje i analizuje informacje na temat dochodów i wydatków wła-

snej gminy; 
5)  opisuje uprawnienia nadzorcze premiera i wojewody wobec samo-

rządów tery to rial nych; 
6)  rozważa problemy oraz perspektywy rozwoju własnej gminy, powia-

tu lub regionu na podstawie samo dzielnie zebranych materiałów. 
29. Prawo. Uczeń:

1)  wyjaśnia zasady hierarchiczności, spójności i zupełności w systemie 
prawnym; 

2)  rozpoznaje rodzaje prawa (międzynarodowe, krajowe, miejscowe; 
prywatne, publicz ne; materialne, formalne; cywilne, karne, admini-
stracyjne); 
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3)  rozróżnia źródła, z których wywodzą się normy w różnych systemach 
prawnych (prawo: zwyczajowe, precedensowe, religijne, pozytywne). 

30. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
1)  opisuje źródła prawa w Polsce oraz hierarchię aktów prawnych; 
2)  wyjaśnia, na czym polega praworządność i jakie zasady oraz instytu-

cje stoją na jej straży; 
3)  wskazuje gałęzie prawa i kodeksy, w których szukać należy odpo-

wiednich prze pisów; 
4)  wyjaśnia, w jaki sposób realizuje się w Polsce zasadę niezależności są-

dów i nieza wis łości sędziego; 
5)  przedstawia różnicę między sędziami a ławnikami. 

31. Sądy i Trybunały. Uczeń:
1)  przedstawia sposób powoływania i zadania Sądu Najwyższego, Try-

bunału Kon sty  tu cyjnego i Trybunału Stanu; 
2)  omawia sposób działania Trybunału Konstytucyjnego, odwołując się 

do przykła dów rozstrzygniętych przez niego spraw; ocenia znaczenie 
skargi konstytucyjnej dla fun kcjonowania państwa prawa; 

3)  przedstawia strukturę sądownictwa w Polsce i wyjaśnia, jaką rolę od-
grywają w niej Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa. 

32. Prawo cywilne i rodzinne. Uczeń:
1)  rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne: rzeczowe, zo-

bowiązań, ro dzin ne, spadkowe i handlowe; 
2)  stosuje w analizie przypadku podstawowe pojęcia i zasady prawa cy-

wilnego (osoba fi zyczna, osoba prawna, zdolność prawna a zdolność 
do czynności praw nych, od powie dzialność cywilna); 

3)  opisuje podstawowe zasady postępowania cywilnego (rozpoznaw-
czego: proceso wego oraz nieprocesowego i egzekucyjnego) oraz spo-
soby zaskarżania orzeczeń;

4)  analizuje małżeństwo jako instytucję prawną (warunki zawarcia, pra-
wa i obo wiąz ki małżonków, wspólnota majątkowa, rozwód, separa-
cja, małżeństwo a konku binat);

5)  wyjaśnia, na czym polega władza rodzicielska oraz jakie prawa i obo-
wiązki mają dzieci. 

33. Prawo karne. Uczeń:
1)  stosuje w analizie przypadku podstawowe pojęcia i zasady prawa kar-

nego (odpo wie dzialność karna, przestępstwo a wykroczenie, zbrod-
nia i występek, zasada do m niemania niewinności); 

2)  opisuje przebieg postępowania karnego oraz uczestniczące w nim or-
gany i strony; podaje przykłady przestępstw ściganych z oskarżenia 
publicznego i prywatnego, wyjaś nia rolę oskarżyciela posiłkowego; 
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3)  przedstawia kary i środki karne obowiązujące w polskim prawie oraz 
prawa przy słu gujące ofi erze, oskarżonemu i świadkowi; 

4) podaje zasady wnoszenia apelacji i kasacji w sprawach karnych. 
34. Prawo administracyjne. Uczeń:

1)  odróżnia akty administracyjne od innego rodzaju dokumentów; roz-
poznaje, kiedy akt administracyjny jest ważny; 

2)  przedstawia strukturę sądownictwa administracyjnego; opisuje prze-
bieg postę po  wania administracyjnego; 

3)  wyjaśnia, jak odwołać się od decyzji i postanowień organów admi-
nistracyjnych (od wołanie, zażalenie, skarga do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego). 

35. Obywatel wobec prawa. Uczeń:
1)  odnajduje w odpowiednim akcie prawnym przepis dotyczący wybra-

nego kazusu prawnego i interpretuje go;
2)  wskazuje, do jakich instytucji i osób można się zwrócić o pomoc praw-

ną w kon kret nych sytuacjach; 
3)  pisze fi kcyjny pozew w sprawie cywilnej, zawiadomienie o popełnie-

niu prze stępstwa i odwołanie od decyzji administracyjnej (według 
wzorów). 

36. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia ideę oraz historyczny rodowód praw człowieka; 
2)  przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności praw człowieka 

i analizuje zastrzeżenia formułowane przez jej przeciwników; 
3)  rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, 

społeczne i kultu ralne; wskazuje, do której generacji należą poszcze-
gólne prawa;

4)  rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykła-
dów, dla czego dochodzi do łamania praw człowieka na wielką skalę 
przez reżimy autorytarne.

37. Ochrona praw człowieka w Polsce. Uczeń:
1)  przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej, wymienia środki i me chanizmy ich ochrony 
w Polsce; 

2)  rozważa dylematy związane z prawami socjalnymi i sposobem ich re-
alizacji przez państwo; 

3)  odnosi przedstawiane w mediach przypadki naruszenia praw lub 
wolności w Pol sce do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)  analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicz-
nych i religij nych; 

5)  przygotowuje opracowanie na temat naruszania i ochrony praw czło-
wieka w wy branej dzie dzinie.
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38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka. Uczeń:
1)  opisuje system ochrony praw człowieka funkcjonujący na mocy Po-

wszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowych Pak-
tów Praw Człowieka Naro dów Zjedno czonych; 

2)  ocenia znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze 
dla systemu och rony praw człowieka na świecie; 

3)  charakteryzuje systemy ochrony praw człowieka w ramach Rady Eu-
ropy oraz Unii Europejskiej; 

4)  wyjaśnia, jak działa i jakie sprawy rozpatruje Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu; 

5)  analizuje z pun ktu widzenia międzynarodowych standardów praw 
człowieka przy padki naruszania praw i wolności w różnych pań-
stwach;

6)  pisze według wzoru skargę do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w Stras burgu lub Komitetu Praw Człowieka w Genewie; 

7)  opisuje i ocenia działania wybranych organizacji pozarządowych zaj-
mujących się ochroną praw czło wieka.

39. Polska polityka zagraniczna. Uczeń:
1)  wyjaśnia, jakie znaczenie w polityce zagranicznej państwa odgrywa 

racja stanu i jak można ją zdefi niować; 
2)  charakteryzuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 

1989 r. i sposoby jej prowadzenia (na wybranych przykładach); 
3)  wyjaśnia, jaki wpływ na polską politykę zagraniczną ma członkostwo 

w Unii Euro pejskiej; 
4) przedstawia działania Polski w dziedzinie pomocy rozwojowej;
5)  charakteryzuje relacje Polski z wybranymi państwami, na podstawie 

samodzielnie zebra nych informacji. 
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Uczeń:

1)  przedstawia podmioty oraz zasady prawa międzynarodowego (zasa-
dę suweren ności, wza je mno ści, pacta sunt servanda); 

2)  charakteryzuje na przykładach najczęściej stosowane metody rozwią-
zywania spo rów między państwami;

3)  wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i global-
nym Południem oraz mechanizmy i działania, które ją zmniejszają lub 
powiększają; 

4)  przedstawia na przykładach wzajemne zależności pomiędzy państwa-
mi biednymi i boga tymi w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;

5)  wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfl iktów zbrojnych we współcze-
snym świecie; 

6)  rozważa możliwości prowadzenia akcji humanitarnych, współpracy 
rozwojo wej oraz interwencji pokojowych na obszarach dotkniętych 
konfl i ktami zbrojnymi, oceniając ich skuteczność i aspekty moralne;
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7)  wymienia konfl ikty, którym towarzyszy terroryzm; wyjaśnia ich przy-
czyny oraz motywy i sposoby działania terrorystów; opisuje i ocenia 
strategie zwalczania terroryzmu;

8)  przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka 
(w tym dzia łania laureatów Pokojowej Nagrody Nobla). 

41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1)  przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji (polity-

ka, gospo dar ka, kul tura, komunikacja, ekologia); 
2)  oce nia rolę wybranych państw oraz instytucji o zasięgu globalnym 

(organizacji, korporacji, mediów) w procesach globalizacyjnych; 
3)  rozważa racje ruchów ekologicznych i alterglobalistycznych oraz racje 

ich prze ciw ników, formułując własne stanowisko w tej sprawie.
42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy. Uczeń:

1)  charakteryzuje przemiany, jakie nastąpiły w Europie i na świecie po 
upadku komu nizmu; 

2)  opisuje cele i metody działania ONZ oraz kompetencje jej organów 
(Zgroma dzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz General-
ny, Międzynarodowy Try bu nał Spra wiedliwości, Rada Gospodarcza 
i Społeczna); 

3)  charakteryzuje krótko działanie następujących organizacji: WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia), ILO (Międzynarodowa Organiza-
cja Pra cy), FAO (Orga nizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wy-
żywienia i Rol nictwa), IMF (Mię dzy narodowy Fundusz Walutowy), 
IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Roz woju), WTO (Świa-
towa Orga nizacja Handlu), OECD (Organizacja Współ pracy Gospo-
darczej i Rozwoju), UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych 
do Spraw Oś wia ty, Nauki i Kultury), UNIDO (Organizacja Narodów 
Zjedno czonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego), IAEA (Między-
narodowa Agencja Energii Atomowej), UNICEF (Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci), UNHCR (Wysoki Komisarz Naro-
dów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców); 

4)  wyjaśnia, jak powstało NATO, jakie są jego cele i organy; wymienia 
najważniejsze operacje wojskowe Sojuszu; 

5)  wymienia regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy, ocenia 
ich znaczenie dla danego regionu i świata; 

6)  ocenia wpływ członkostwa w NATO na pozycję międzynarodową 
i poziom bez pie czeń stwa Polski. 

43. Integracja europejska. Uczeń:
1)  omawia genezę i przebieg integracji europejskiej (cele, główne doku-

menty i insty tucje, politycy, fazy integracji); 
2)  przedstawia sposoby podejmowania decyzji politycznych i gospodar-

czych w Unii Europejskiej, odno sząc je do zasad pomocniczości i soli-
darności;
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3)  charakteryzuje sposób powoływania, działania i najważniejsze kom-
petencje instytucji Unii Europejskiej (Rada Unii Europejskiej, Parla-
ment Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska, Trybu nał 
Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski 
Bank Centralny); 

4)  wyjaśnia, jak tworzone jest prawo unijne, oraz wymienia najważniej-
sze posta no wie nia traktatów obowiązujących w Unii Europejskiej;

5)  przedstawia procedurę uchwalania budżetu unijnego oraz główne 
dochody i wy dat ki budżetowe; 

6)  rozważa dylematy związane z dalszym rozszerzaniem i reformą Unii 
Europejskiej;

7)  przedstawia cele, genezę i zasady działania Rady Europy; ocenia jej 
rolę we współ  czesnej Europie; 

8)  opisuje genezę, cele i sposób działania Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współ pracy w Europie.

44. Europa wśród światowych mocarstw. Uczeń:
1)  wskazuje możliwości odgrywania przez Unię Europejską roli świato-

wego mocar stwa; 
2)  rozróżnia typy ładów światowych (jedno-, dwu- i wielobiegunowy), 

odwołując się do historii XX i XXI w.; 
3)  wyjaśnia znaczenie strategicznych zasobów naturalnych w polityce 

mię  dzy  na  ro dowej; 
4)  przedstawia na przykładach znaczenie supermocarstw i mocarstw re-

gionalnych dla ładu światowego. 
45. Polska w Unii Europejskiej. Uczeń:

1)  wyjaśnia, na czym polega swobodny przepływ osób, kapitału, towa-
rów i usług w Unii Europejskiej oraz jakie są zasady przekraczania 
granic przez pol skich obywateli (w strefi e Schengen i poza nią); 

2)  opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa 
Unii Euro pejskiej, w tym możliwość skargi do Rzecznika Praw Oby-
watelskich Unii Euro pejskiej; 

3)  ocenia skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej i perspektywy 
jej rozwoju w Unii Europejskiej, odwo łu jąc się do danych statystycz-
nych, badań opinii pub licz nej oraz informacji o wy korzystaniu środ-
ków unijnych w Polsce, regionie i gminie; 

4)  podaje ogólne zasady korzystania z funduszy unijnych przez obywa-
teli, przed się biorstwa i inne organizacje w Polsce; 

5)  wyszukuje informacje o możliwościach podejmowania nauki i pracy 
w pań stwach Unii Europejskiej, potrafi  posługiwać się Europass. 


