
1 

 

Wymaganiami edukacyjne  z  wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym  

dla klasy  1LO4 

 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania  

na ocenę  

dopuszczającą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dostateczną 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dobrą  

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

celującą 

 

Uczeń opanował  

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą,  

a ponadto: 

I. Człowiek i społeczeństwo 

1. Potrzeby czło-

wieka 

– wyjaśnia, czym 

są potrzeby 

człowieka                     

– podaje hierar-

chię potrzeb 

człowieka według 

Abrahama Ma-

slowa    

– wyjaśnia poję-

cie: system aksjo-

logiczny    

– rozróżnia potrzeby 

biologiczne i psycho-

logiczne człowieka, 

potrzeby niższego i 

wyższego rzędu 

 

– charakteryzuje 

uniwersalny sys-

tem wartości 

– określa wpływ 

uznawanego sys-

temu wartości na 

hierarchię potrzeb 

człowieka 

 

– na podstawie definicji 

systemów aksjologicz-

nych i wyników badań 

CBOS wskazuje, jakim 

systemem wartości kie-

rują się Polacy 

2. Role społeczne – wyjaśnia poję-

cia: rola społecz-

na, grupa spo-

łeczna, altruizm, 

stereotyp, klasa, 

warstwa spo-

łeczna 

– wymienia cechy 

grupy społecznej  

– omawia proces 

przechodzenia z 

jednej roli do 

drugiej 

 

– klasyfikuje grupy 

społeczne, uwzględ-

niając różne kryteria: 

wielkość, charakter 

członkostwa, więzi 

społeczne, rodzaj 

zorganizowania 

– charakteryzuje 

role społeczne w 

kontekście zasady 

wzajemności, zau-

fania i pomocy 

według reguł 

określonych przez 

amerykańskiego 

socjologa R. Cial-

– analizuje tekst źródło-

wy P. Sztompki i formu-

łuje wnioski 

– analizuje zasady wza-

jemności, zaufania i 

pomocy 
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diniego 

3. Współczesna 

rodzina 

– wyjaśnia poję-

cia: rodzina, 

rodzina nuklear-

na, monogamicz-

na, poligamicz-

na, zastępcza, 

patchworkowa, 

matriarchalna i 

patriarchalna, 

partnerska 

– omawia funkcje 

rodziny: stratyfi-

kacyjną, kulturo-

wą, seksualną, 

rekreacyjną, opie-

kuńczo-

zabezpieczającą, 

prokreacyjną i 

ekonomiczną 

– charakteryzuje, z 

wykorzystaniem 

wyników badań opi-

nii publicznej, 

współczesne typy 

rodziny 

– wyjaśnia problemy 

związane z realizacją 

różnych funkcji ro-

dziny w RP  

– analizuje pro-

blemy współcze-

snej rodziny: trud-

ności ekonomicz-

ne i przemoc w 

rodzinie       

– uzasadnia od-

powiedź na pyta-

nie: „Jaki model 

rodziny jest naj-

lepszy?” 

– projektuje plakat prze-

ciw przemocy w rodzi-

nie 

– ocenia kondycję 

współczesnej polskiej 

rodziny 

4. Proces socjaliza-

cji 

– wyjaśnia poję-

cia: socjalizacja, 

resocjalizacja, 

afiliacja, facyli-

tacja społeczna, 

konformizm i 

nonkonformizm 

– omawia etapy 

socjalizacji: socja-

lizację pierwotną i 

wtórną oraz socja-

lizację odwrotną 

– podaje przykłady 

wpływu społecznego 

w różnych dziedzi-

nach życia 

– charakteryzuje 

proces wpływu spo-

łecznego na człowie-

ka 

– analizuje zjawi-

sko „znieczulicy 

społecznej” 

– podaje przykła-

dy konformizmu i 

nonkonformizmu 

– na podstawie fragmen-

tu tekstu Normana Go-

odmana oraz własnej 

wiedzy ocenia zjawisko 

rozproszonej odpowie-

dzialności 

– analizuje przypadki 

postaw konformistycz-

nych i nonkonformi-

stycznych 

 

5. Charakterystyka 

współczesnego spo-

łeczeństwa 

– wyjaśnia poję-

cia: społeczeń-

stwo, struktura, 

klasa i warstwa 

społeczna 

– omawia różne 

formy współcze-

snego społeczeń-

stwa: pierwotne, 

rolnicze, indu-

strialne i postin-

dustrialne  

– charakteryzuje 

społeczeństwo: glo-

balne, informacyjne, 

masowe, konsump-

cyjne, otwarte i za-

mknięte 

– określa wpływ  

zjawiska tzw. 

macdonaldyzacji 

na kształtowanie 

się globalnego 

modelu społeczeń-

stwa 

– na podstawie danych 

statystycznych ocenia 

dynamikę przemian 

społeczeństwa polskiego 

 – uzasadnia odpowiedź 

na pytanie: „Czy polskie 

społeczeństwo jest spo-

łeczeństwem informa-

cyjnym?” 

 

6. Wartości w spo- – wyjaśnia poję- – omawia funkcje – charakteryzuje – analizuje dane – na podstawie tekstów 
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łeczeństwie polskim cie wartości i 

norm społecz-

nych 

wartości istotnych 

dla jednostki 

hierarchię wartości 

według M. Schellera: 

wartości hedoni-

styczne, witalne, 

duchowe i religijne 

statystyczne i pre-

zentuje katalog 

wartości afirmo-

wanych w społe-

czeństwie polskim 

źródłowych określa rela-

cje między światopoglą-

dem a wartościami     

– analizuje rolę wartości 

w światopoglądzie 

7. Negatywne zja-

wiska społeczne 

– wyjaśnia poję-

cia: tolerancja, 

akceptacja, an-

tagonizm, „swoj-

skość”, „ob-

cość” dyskrymi-

nacja, stygmaty-

zacja 

– odróżnia pojęcie 

tolerancji od ak-

ceptacji  

 – wyjaśnia, jak 

tworzą się podzia-

ły w społeczeń-

stwie na „swoich” 

i „obcych” 

– rozpoznaje przy-

czyny, przejawy i 

skutki nietolerancji i 

stygmatyzacji        

– omawia możliwe 

sposoby przeciwsta-

wiania się zjawisku 

nietolerancji i styg-

matyzacji 

– analizuje teksty 

źródłowe dotyczą-

ce dyskryminacji 

w Polsce, akty 

normatywne – 

fragmenty ustawy 

– kodeksu karnego 

i fragmenty Karty 

Praw Podstawo-

wych 

– opracowuje pro-

jekt – scenariusz 

obchodów Dnia 

Tolerancji 

– uzasadnia swoją opinię 

na temat oceny postaw 

agresywnych w Polsce 

i sposobów ich karalno-

ści 

– analizuje proces styg-

matyzacji w Polsce 

i różne jego typy: ciele-

sny, moralny i plemien-

ny 

8. Konflikty spo-

łeczne 

– podaje defini-

cję konfliktu, 

kompromisu, 

mediacji, nego-

cjacji, arbitrażu       

– identyfikuje 

style rozwiązy-

wania konfliktów 

– wymienia przy-

czyny konfliktów 

społecznych  

i  je       omawia  

– podaje przykła-

dy konfliktów 

społecznych       

– rozróżnia rodzaje 

konfliktów społecz-

nych  

– charakteryzuje 

poszczególne rodzaje 

konfliktów społecz-

nych 

– charakteryzuje 

style rozwiazywa-

nia konfliktów 

społecznych       

– analizuje teksty 

źródłowe dotyczą-

ce konfliktów na 

tle religijnym, 

konfliktów między 

kibicami i wyciąga 

wnioski 

 

– uzasadnia różnice 

między kompromisem a 

uleganiem          

– analizuje źródła i me-

chanizmy konfliktów 

społecznych 

9. Problemy pol-

skiej młodzieży 

– wymienia pro-

blemy młodzieży 

społeczeństwa 

– podaje przyczy-

ny problemów 

młodzieży w spo-

– rozpoznaje pro-

blemy życiowe mło-

dzieży w społeczeń-

– na podstawie 

danych statystycz-

nych charaktery-

– opracowuje projekt 

ankiety dotyczący pro-

blemów młodzieży     – 
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polskiego       

– wyjaśnia poję-

cia: wolontariat, 

dopalacze, prze-

moc elektronicz-

na 

łeczeństwie pol-

skim   

– wyjaśnia pojęcie 

zachowania ryzy-

kowne 

stwie polskim zuje hierarchię 

wartości prefero-

wanych przez 

młodzież polską 

analizuje problemy pol-

skiej młodzieży          – 

formułuje propozycje 

ich rozwiązania 

10. Modele współ-

czesnej rodziny ‒ 

dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cia: rodzina, 

rodzina nuklear-

na, monogamicz-

na, poligamicz-

na, zastępcza, 

patchworkowa, 

matriarchalna i 

patriarchalna, 

partnerska 

– przedstawia 

różne modele 

współczesnej ro-

dziny w RP 

– wykazuje się umie-

jętnością czytania ze 

zrozumieniem tek-

stów publicystycz-

nych i popularno-

naukowych i ich 

interpretowania 

 

– wykorzystuje 

informacje do 

tworzenia własnej 

wypowiedzi na 

temat ewolucji 

współczesnej ro-

dziny 

– ocenia różne 

modele współcze-

snej rodziny 

– formułuje, uzasadnia i 

broni własne stanowisko 

na forum publicznym 

 

11. Człowiek i spo-

łeczeństwo − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

12. Człowiek i spo-

łeczeństwo – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

II. Społeczeństwo obywatelskie 

1. Organizacje w 

społeczeństwie 

obywatelskim 

– wyjaśnia poję-

cia: społeczeń-

stwo obywatel-

skie, organizacje 

pozarządowe, 

stowarzyszenia, 

fundacje, 

oświadczenia 

woli, obywatel-

– wymienia cechy 

społeczeństwa 

obywatelskiego   

– przedstawia 

sposób tworzenia 

i funkcjonowania 

stowarzyszeń 

– wymienia za-

kres niezbędnych 

– rozróżnia stowa-

rzyszenia rejestrowe, 

zwykłe, fundacje, 

organizacje pożytku 

publicznego, związki 

zawodowe, organiza-

cje pracodawców, 

ruchy społeczne 

– charakteryzuje 

społeczeństwo 

obywatelskie      

– przedstawia 

rodzaje i przykła-

dy organizacji 

pozarządowych 

działających w RP             

– wyjaśnia, jakie 

– uzasadnia, w jaki spo-

sób społeczeństwo oby-

watelskie wpływa na 

władze państwa i cha-

rakter sprawowanych 

rządów 
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skie nieposłu-

szeństwo 

uregulowań w 

statucie stowarzy-

szenia 

znaczenie dla ży-

cia publicznego 

ma swoboda zrze-

szania się obywa-

teli w różnych 

organizacjach 

społecznych  

2. Kościoły i związ-

ki wyznaniowe w 

Polsce 

– wyjaśnia poję-

cia: religia, kon-

kordat, ekume-

nizm 

– przedstawia 

funkcjonujące w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej kościoły i 

inne związki wy-

znaniowe 

– omawia regulacje 

prawne dotyczące 

funkcjonowania Ko-

ściołów i innych 

związków wyzna-

niowych w Polsce  

– charakteryzuje 

stosunki między 

państwem a Ko-

ściołem w RP  

– lokalizuje na 

mapie największe 

skupiska wyznań  

– projektuje program 

wycieczki dydaktycznej 

szlakiem świątyń róż-

nych wyznań w wybra-

nym mieście lub regio-

nie 

– analizuje tekst pream-

buły konkordatu,  

 i przedstawia wnioski            

 

3. Nurty myśli poli-

tycznej  

(temat uzupełniają-

cy) 

– wyjaśnia poję-

cia: myśl poli-

tyczna, ideolo-

gia, doktryna 

polityczna, pro-

gram polityczny 

– wymienia ro-

dzaje doktryn 

politycznych 

– omawia współ-

czesne doktryny 

polityczne 

– charakteryzuje 

podstawowe założe-

nia współczesnych 

nurtów myśli poli-

tycznej 

– wskazuje naj-

ważniejsze warto-

ści poszczegól-

nych doktryn poli-

tycznych 

– uzasadnia, w 

jakim stopniu są 

one aktualne do 

dziś 

– na podstawie różno-

rodnych źródeł przed-

stawia główne założenia 

nurtów totalitarnych 

i nacjonalistycznych  

– dostrzega zagrożenia, 

jakie niosą  

4. Partie polityczne 

w Polsce 

– wyjaśnia poję-

cia: partia poli-

tyczna, pluralizm 

polityczny 

– przedstawia 

cechy partii poli-

tycznych 

– przedstawia 

podstawowe zało-

żenia partii, które 

przekroczyły próg 

niezbędny do 

uzyskania dotacji 

budżetowej oraz 

nazwiska ich lide-

– charakteryzuje 

zasady funkcjono-

wania partii poli-

tycznych w Polsce 

– dokonuje kry-

tycznej analizy 

materiałów z kam-

panii wyborczych 

– uzasadnia, czy 

partie polityczne 

powinny być fi-

nansowane z bu-

– ocenia sposoby pro-

wadzenia kampanii wy-

borczych w Polsce 

– analizuje, do jakich 

doktryn politycznych 

odnoszą się w swoich 

programach partie poli-

tyczne 
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rów dżetu państwa 

5. Współczesne 

media w Polsce 

– wyjaśnia poję-

cia: mass media, 

propaganda, 

„czwarta wła-

dza” 

– wymienia ro-

dzaje mediów 

podaje funkcje 

środków maso-

wego przekazu  

– przedstawia 

współczesne me-

dia w Rzeczypo-

spolitej Polskiej 

– wymienia głów-

ne dzienniki, ty-

godniki społecz-

no-polityczne, 

stacje telewizyjne 

i radiowe, portale 

internetowe 

– charakteryzuje 

wybrane tytuły, sta-

cje, portale ze 

względu na specyfi-

kę, formy 

 i treści przekazu 

– analizuje teksty 

źródłowe, wskazu-

je fragmenty naru-

szające zasady 

etyki dziennikar-

skiej  

– ocenia szkodli-

wość tego typu 

działań 

– porównuje przekaz 

medialny na dowolny 

temat w kilku wybra-

nych stacjach, serwi-

sach, portalach informa-

cyjnych, dziennikach i 

tygodnikach 

– formułuje swoją opinię 

na ten temat 

6. Patologie życia 

publicznego w Pol-

sce 

– wyjaśnia poję-

cia: patologia, 

kapitał społecz-

ny, nepotyzm, 

alienacja, party-

kularyzm, korup-

cja, klientelizm 

– rozpoznaje prze-

jawy patologii 

życia publicznego 

– wymienia ro-

dzaje patologii 

życia publicznego 

– przedstawia me-

chanizmy korupcji 

– wykazuje nega-

tywny wpływ pato-

logii na życie pu-

bliczne 

– wskazuje na 

mapie państwa o 

najwyższym i 

najniższym po-

ziomie korupcji na 

świecie 

– analizuje mate-

riały źródłowe na 

ten temat i wycią-

ga wnioski 

– uzasadnia negatywny 

wpływ na życie publicz-

ne partykularyzmu, ne-

potyzmu, klientelizmu 

7. Rola opinii pu-

blicznej w społe-

czeństwie obywatel-

skim 

– wyjaśnia poję-

cia: opinia pu-

bliczna, „baro-

metr polityczny”, 

badania sonda-

żowe, kultura 

polityczna, mar-

keting polityczny 

– wymienia insty-

tucje zajmujące 

się badaniami 

statystycznymi w 

Polsce: CBOS, 

TNS Polska, 

IBRIS, Ipsos i 

inne 

– porównuje wyniki 

sondaży przedwy-

borczych i rezultatów 

wyborów  

– konstruuje ankietę 

na wybrany temat 

– interpretuje wy-

niki badań opinii 

publicznej 

– podaje przykła-

dy wpływu opinii 

publicznej na de-

cyzje polityczne w 

Polsce w XXI 

wieku 

– formułuje hipotezy 

dotyczące przyczyn 

różnic przekraczających 

wartość błędu staty-

stycznego 

– argumentuje swoje 

stanowisko na temat 

zakazu publikowania 

sondaży w dniu poprze-

dzającym wybory 

8. Finansowanie 

partii politycznych z 

– wyjaśnia poję-

cia: partia poli-

– przedstawia 

sposoby finanso-

– wykazuje się umie-

jętnością czytania ze 

– wykorzystuje 

informacje do 

– formułuje własne sta-

nowisko, uzasadnia je i 
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budżetu państwa ‒ 

dyskusja 

tyczna, pluralizm 

polityczny 

– przedstawia 

cechy partii poli-

tycznych 

wania partii poli-

tycznych w Rze-

czypospolitej 

 

zrozumieniem tek-

stów publicystycz-

nych i popularno-

naukowych i ich 

interpretowania 

– prezentuje argu-

menty natury poli-

tycznej, społecznej i 

ekonomicznej 

tworzenia własnej 

wypowiedzi na 

temat finansowa-

nia partii politycz-

nych z budżetu 

państwa 

 

broni go na forum pu-

blicznym 

9. Społeczeństwo 

obywatelskie − lek-

cja powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

10. Społeczeństwo 

obywatelskie – lek-

cja sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Konstytucyjne 

zasady ustroju RP 

– wyjaśnia poję-

cia: ustrój poli-

tyczny, preambu-

ła, ustawa za-

sadnicza 

– wyjaśnia kon-

stytucyjne pojęcie 

suwerenności     

– omawia zawar-

tość Konstytucji 

RP 

– charakteryzuje 

zasady ustrojowe 

zawarte w Konstytu-

cji RP: suwerenności 

narodu, demokra-

tycznego państwa 

prawa, konstytucjo-

nalizmu, podziału i 

równoważenia się 

władz, pluralizmu 

itp.  

– analizuje sfor-

mułowania pre-

ambuły Konstytu-

cji Rzeczypospoli-

tej Polskiej  

– uzasadnia, z jakiego 

powodu K. Monteskiusz 

dokonał podziału władzy 

– przygotowuje projekt 

preambuły statutu szkoły 

2. Formy demokra-

cji bezpośredniej 

– wyjaśnia poję-

cia: referendum, 

plebiscyt, inicja-

tywa ludowa, 

weto ludowe, 

– wymienia formy 

demokracji bez-

pośredniej w RP   

– przedstawia 

specyfikę referen-

– charakteryzuje 

formy demokracji 

bezpośredniej: refe-

rendum, zgromadze-

nie, recall, plebiscyt, 

– analizuje, jakie 

warunki muszą 

zostać spełnione, 

by referendum się 

odbyło oraz by 

– uzasadnia, jaki mają 

wpływ konsultacje pu-

bliczne na kształtowanie 

prawa w Rzeczypospoli-

tej Polskiej              
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recall dum ogólnokra-

jowego i rodzajów 

referendów lokal-

nych w RP 

konsultacje społecz-

ne           

– analizuje wszystkie 

polskie referenda po 

II wojnie światowej 

jego wyniki były 

wiążące 

– wyszukuje in-

formacje ze strony 

gminy, BIP-u, 

ministerstw, jakie 

odbywają się kon-

sultacje społeczne 

– na podstawie wykresu 

analizuje procedurę 

przygotowania i prze-

prowadzenia referendum 

zatwierdzającego zmia-

nę Konstytucji RP             

3. Prawo wyborcze – wyjaśnia poję-

cia: czynne i 

bierne prawo 

wyborcze, ordy-

nacja wyborcza 

– wymienia zasa-

dy prawa wybor-

czego: powszech-

ności, tajności, 

równości, bezpo-

średniości, pro-

porcjonalności, 

większości 

– charakteryzuje 

wybory do sejmu, 

senatu, na urząd pre-

zydenta, samorządo-

we i do Parlamentu 

Europejskiego 

– porównuje ordy-

nację większo-

ściową i propor-

cjonalną          – 

uzasadnia ko-

nieczność wpro-

wadzenia tzw. 

klauzuli zaporo-

wych 

– analizuje system wy-

borczy w RP 

– podaje wady i zalety 

systemu większościo-

wego i proporcjonalnego 

4. Władza ustawo-

dawcza RP 

– wyjaśnia poję-

cia: bikamera-

lizm, unikamera-

lizm, kworum, 

immunitet par-

lamentarny 

– wymienia kom-

petencje Sejmu 

RP, Senatu RP i 

Zgromadzenia 

Narodowego RP  

– omawia przywi-

lej, jakim jest 

immunitet parla-

mentarny 

– charakteryzuje 

pracę sejmu i senatu 

oraz poszczególnych 

organów sejmu i 

senatu       

– rozróżnia pojęcie 

mandatu wolnego od 

mandatu imperatyw-

nego 

– analizuje po-

szczególne rodzaje 

większości stoso-

wane podczas 

głosowania w 

sejmie, senacie i 

Zgromadzeniu 

Narodowym       

– prezentuje dzia-

łające w Polsce 

Komisje nadzwy-

czajne i śledcze     

– uzasadnia, kiedy może 

dojść do skrócenia ka-

dencji sejmu            

– podaje argumenty za 

utrzymaniem czy też 

zniesieniem immunitetu 

posłów i senatorów 

5. Funkcje władzy 

ustawodawczej 

– wyjaśnia poję-

cia: inicjatywa 

ustawodawcza, 

promulgacja, 

weto ustawo-

– wymienia pod-

stawowe funkcje 

sejmu i senatu: 

ustrojodawczą, 

ustawodawczą i 

– omawia sposoby 

działania sejmu, 

który sprawuje funk-

cję kontrolną: wotum 

zaufania, wotum 

– charakteryzuje, 

w jaki sposób sejm 

sprawuje funkcję 

kreacyjną         

– przedstawia 

– analizuje, jakie jest 

znaczenie obu izb w 

polskim parlamencie,   

formułuje argumenty za 

powoływaniem dwui-
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dawcze, absolu-

torium, vacatio 

legis, legislatywa 

kontrolną        nieufności, absoluto-

rium, zapytania i 

interpelacje posel-

skie, informacje bie-

żące i pytania w 

sprawach bieżących 

procedurę ustawo-

dawczą w RP 

(proces legislacyj-

ny ustawy) 

 

zbowego parlamentu w 

RP 

6. Władza wyko-

nawcza – prezydent 

RP 

– wyjaśnia poję-

cia: egzekutywa, 

kontrasygnata, 

prerogatywa  

– omawia trzy 

zasadnicze funk-

cje prezydenta: 

reprezentacyjno- 

symboliczną, 

arbitra i wyko-

nawczą  

– wymienia Pre-

zydentów Polski 

po 1989 roku 

– charakteryzuje 

uprawnienia Prezy-

denta RP wobec 

Rady Ministrów, 

parlamentu, władzy 

sądowniczej i proku-

ratury, w zakresie 

stosunków zagra-

nicznych, bezpie-

czeństwa, obronności 

i głowy państwa  

– analizuje poziom 

legitymizacji spo-

łecznej władzy 

prezydenckiej, 

wykorzystując 

wyniki badań opi-

nii publicznej     

– uzasadnia, w 

jakich okoliczno-

ściach Prezydent 

RP może być usu-

nięty z urzędu lub 

zawieszony  

– wykazuje znaczenie, 

jakie dla pozycji ustro-

jowej Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej 

ma fakt wyborów po-

wszechnych 

7. Władza wyko-

nawcza w RP – Ra-

da Ministrów 

– wyjaśnia poję-

cia: organ kole-

gialny, rząd 

mniejszościowy i 

większościowy, 

wotum zaufania, 

dymisja rządu, 

rekonstrukcja 

rządu 

– wymienia kom-

petencje Rady 

Ministrów RP     

– podaje, kto 

wchodzi w skład 

Rady Ministrów       

– wyjaśnia rolę 

Prezesa Rady 

Ministrów RP 

– przedstawia sposób 

powołania i ustępo-

wania Rady Mini-

strów          

– omawia podsta-

wowe działy admini-

stracji rządowej cen-

tralnej i terenowej 

– porównuje sytu-

ację rządów 

mniejszościowych 

i większościowych 

ze względu na 

możliwości dzia-

łania 

– charakteryzuje admini-

strację zespoloną i nie-

zespoloną             

– określa rolę i zadania 

wojewody 

8. Samorząd teryto-

rialny w RP 

– wyjaśnia poję-

cia: samorząd, 

sołectwo, dziel-

nice           

– wskazuje orga-

ny nadzoru sa-

– wymienia różne 

formy samorządu  

– przedstawia 

strukturę samo-

rządu terytorial-

nego w Polsce po 

– omawia organy 

stanowiące i wyko-

nawcze samorządu 

terytorialnego na 

poziomie gminy, 

miasta, miasta na 

– analizuje zadania 

samorządu teryto-

rialnego na po-

szczególnych 

szczeblach: wła-

sne, zlecone i po-

– przygotowuje opraco-

wanie promujące działa-

nia organów wybranego 

samorządu terytorialne-

go na poziomie powiatu 

lub województwa w RP 
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morządu 1989 roku prawach powiatu 

oraz województwa w 

RP 

wierzone oraz 

dochody samorzą-

du terytorialnego 

 

9. Władza sądowni-

cza w RP ‒ sądy 

– wyjaśnia poję-

cia: apelacja, 

kasacja, instan-

cyjność 

– wymienia kon-

stytucyjne zasady 

funkcjonowania 

sądów w RP 

– przedstawia struk-

turę sądownictwa 

powszechnego i ad-

ministracyjnego w 

RP             

– omawia sposób 

powoływania sę-

dziów Sądu Najwyż-

szego i zadania tego 

sądu  

– analizuje gwa-

rancje niezawisło-

ści sędziów: spo-

sób powoływania 

sędziów, nieusu-

walność, immuni-

tet sędziowski, 

apolityczność 

sędziów, status 

materialny 

– uzasadnia potrzebę 

niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów  

– wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywa w polskim 

systemie prawnym Kra-

jowa Rada Sądownictwa 

10. Władza 

sądownicza w RP ‒ 

trybunały 

– wyjaśnia poję-

cia: skarga kon-

stytucyjna, kon-

trola prewencyj-

na ustawy 

– przedstawia 

kompetencje Try-

bunału Konstytu-

cyjnego 

– omawia sposób 

powoływania i zada-

nia Trybunału Kon-

stytucyjnego i Try-

bunału Stanu 

– ocenia znaczenie 

Trybunału Konsty-

tucyjnego oraz 

Trybunału Stanu 

dla funkcjonowa-

nia państwa 

– uzasadnia odpowiedź 

na pytanie: „Czy Trybu-

nał Stanu jest w Polsce 

potrzebny?”, podaje 

argumenty 

11. Najwyższa 

Izba Kontroli i pro-

kuratura 

– wyjaśnia poję-

cia: kontrola 

państwowa, pra-

worządność 

– przedstawia 

kompetencje 

Najwyższej Izby 

Kontroli 

– omawia zadania i 

obowiązki prokuratu-

ry w RP        

– podaje podstawy 

prawne funkcjono-

wania NIK w Polsce 

i jej strukturę  

– analizuje połą-

czenie funkcji 

ministra sprawie-

dliwości i prokura-

tora generalnego, 

podaje argumenty 

za i przeciw  

– uzasadnia znaczenie 

NIK-u i prokuratury dla 

funkcjonowania państwa 

12. Wady i zalety 

ordynacji propor-

cjonalnej i większo-

ściowej ‒ dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cia: czynne i 

bierne prawo 

wyborcze, ordy-

nacja wyborcza 

– wskazuje wady i 

zalety ordynacji 

proporcjonalnej i 

większościowej w 

RP 

– wykazuje się umie-

jętnością czytania ze 

zrozumieniem tek-

stów publicystycz-

nych i popularno-

naukowych i ich 

interpretowania 

 

– wykorzystuje 

informacje do 

tworzenia własnej 

wypowiedzi na 

temat ordynacji 

proporcjonalnej i 

większościowej 

 

– formułuje własne sta-

nowisko, uzasadnia je i 

broni go na forum pu-

blicznym 
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 13. Organy władzy 

publicznej w Rze-

czypospolitej Pol-

skiej − lekcja po-

wtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

14. Organy władzy 

publicznej w Rze-

czypospolitej Pol-

skiej – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 


