
Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy                                 
o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ 
 
wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna 
wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca 

Wymagania na poszczególne oceny, klasa II: 

Rozdział I: Jednostka, naród państwo 

Uczeń potrafi: 

Dopuszczający- wyjaśnić znaczenie terminów: zbiorowość, społeczeństwo, wspólnota, grupa 

społeczna, struktura społeczna - status - rola – warstwa, określić, jak może być definiowane 

pojęcie "naród", nacjonalizm, patriotyzm, szowinizm, 

Dostateczny- zdefiniować pojęcie grupy społecznej i zaproponować różne kryteria ich 

klasyfikacji, przedstawić i ocenić przemiany społeczne, jakie dokonały się w Polsce w ciągu 

ostatnich kilkunastu lat, wytłumaczyć, co oznacza "być członkiem narodu" i "być obywatelem 

państwa" 

Dobry- określić, czym różnią się od siebie zbiorowość, społeczność, społeczeństwo                      

i wspólnota, scharakteryzować strukturę społeczeństwa polskiego, wykorzystując różne 

kryteria podziału, wskazać różnice między postawą patriotyczną a nacjonalistyczną 

Bardzo dobry- ocenić znaczenie przynależności do różnych grup dla kształtowania się 

jednostkowej tożsamości, wyjaśnić, jakie zagrożenia może nieść ze sobą nacjonalizm,                   

a szczególnie szowinizm, opierając się na współczesnych przykładach 

Celujący- ocenić znaczenie więzi etnicznych, religijnych i językowych w życiu społeczeństw 

(historycznie i współcześnie), 

Rozdział II: Społeczeństwo obywatelskie 
 
Uczeń potrafi: 

Dopuszczający-  wyjaśnić, co oznacza termin "społeczeństwo obywatelskie", życie 

publiczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, określić, czym jest opinia 

publiczna, co na nią wpływa i jak można ją badać 

Dostateczny- wymienić różne formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, 

wytłumaczyć, jaką rolę odgrywają stowarzyszenia w społeczeństwie obywatelskim,       

wyjaśnić, jakie są cele, obszary zainteresowań i sposoby działania związków zawodowych, 

wymienić funkcje realizowane przez środki masowego przekazu 

 Dobry-  wyjaśnić, jaką rolę odgrywają wartości w życiu i działaniu publicznym, określić 

prawne warunki zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce i podać przykłady 

działalności różnych stowarzyszeń, przedstawić rolę ruchu związkowego w najnowszej 

historii Polski,  przedstawić prawne podstawy działalności partii politycznych w Polsce oraz 



polską scenę polityczną, klasyfikując partie polityczne według ich głównych założeń 

programowych 

Bardzo dobry- uzasadnić, dlaczego aktywność i zdolność samoorganizacji obywateli jest 

warunkiem trwałości demokracji, wytłumaczyć, dlaczego pluralizm polityczny jest istotnym 

elementem demokratycznego ładu, określić rolę środków masowego przekazu w zachowaniu 

jawności życia publicznego w demokracji, wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciami 

obiektywności i bezstronności mediów, oraz ocenić, na ile są one możliwe do osiągnięcia 

Celujący-  przedstawić życie publiczne jako forum debaty, której uczestnicy bronią różnych 

wartości i interesów, wyjaśnić, w jaki sposób opinia publiczna oddziałuje na władzę ocenić,    

w jakich sytuacjach obywatelskie nieposłuszeństwo może być uzasadnione 

Rozdział III: Państwo z zasadami 
 
Uczeń potrafi: 

Dopuszczający- wyjaśnić, czym jest państwo i jakie funkcje pełni, wyjaśnić znaczenie 

terminów: prawica, lewica, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, socjaldemokracja, 

populizm,  rządy prawa, trójpodział władzy, wytłumaczyć, co to jest trójpodział władzy 

wyjaśnić, czym jest konstytucja i jakie są jej zasadnicze funkcje 

Dostateczny-  przedstawić różne źródła i formy władzy, przedstawić różne sposoby rozumienia 

słowa "polityka," określić, jaka jest rola ideologii w życiu politycznym, i scharakteryzować 

poglądy prawicowe, lewicowe, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, socjaldemokrację, 

populizm,   wyjaśnić, na czym polegają "rządy prawa" 

 Dobry- wyjaśnić znaczenie suwerenności ludu jako zasady leżącej u podstaw demokracji, 

jakie jest znaczenie trójpodziału władzy dla ograniczania i kontrolowania władzy 

Bardzo dobry- wskazać różnice między władzą uprawnioną i nieuprawnioną, wskazać 

różnice między demokracją wyborczą a konstytucyjną i wyjaśnić, dlaczego we współczesnej 

demokracji tak wielkie znaczenie mają ograniczające wolę większości nienaruszalne prawa 

mniejszości 

Celujący- uzasadnić pogląd, że władza zawsze powinna być ograniczona 

 
Rozdział IV: Droga do demokracji konstytucyjnej  
 
Uczeń potrafi: 

Dopuszczający- wyjaśnić termin demokracja bezpośrednia, demokracja pośrednia, 

republika,  monarchia parlamentarna,  przedstawić najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 

maja i wyjaśnić, jakie było znaczenie jej uchwalenia, 

Dostateczny- scharakteryzować demokrację bezpośrednią na przykładzie ustroju 

starożytnych Aten, republikę na przykładzie ustroju starożytnego Rzymu, omówić proces 

kształtowania się monarchii parlamentarno-gabinetowej w Anglii, przedstawić główne zasady 



ustroju konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem roli Sądu 

Najwyższego, opisać polskie tradycje demokratyczne 

 Dobry- przedstawić ewolucję terminu "republika" na przykładach historycznych i 

współczesnych, przedstawić znaczenie chrześcijaństwa dla rozwoju idei państwa prawa i 

demokracji,  scharakteryzować współczesne formy ustrojów państwowych 

Bardzo dobry- określić, jaką rolę odegrało prawo rzymskie w tradycji europejskiej, określić, 

jak myśl oświeceniowa wpłynęła na kształtowanie się podstaw współczesnej demokracji, 

porównać wizje państwa zawarte w konstytucjach II Rzeczypospolitej 

Celujący- ocenić, jakie znaczenie miało wydanie francuskiej Deklaracji Praw Człowieka             

i Obywatela 

 
Rozdział V: Modele państwa demokratycznego 
 
Uczeń potrafi: 

Dopuszczający-wyjaśnić, na czym polegają wybory proporcjonalne i 

większościowe, określić, jakie zadania realizuje rząd, na czym polega referendum, 

Dostateczny-   scharakteryzować odmienne systemy wyborcze, określić, jakie zadania 

realizuje rząd i jakie mogą być jego kompetencje, wytłumaczyć, na czym polega niezależność 

władzy sądowniczej 

Dobry- wskazać ich mocne i słabe strony różnych systemów wyborczych, wytłumaczyć, 

czym jest partia polityczna i jaką rolę odgrywa w demokracji przedstawicielskiej,          

porównać rolę odgrywaną przez głowę państwa w systemie prezydenckim i w-systemie 

parlamentarnym, omówić rolę referendum we współczesnych demokracjach konstytucyjnych, 

przedstawić różne sposoby organizacji terytorialnej demokratycznego państwa -centralizm, 

regionalizm, federalizm 

Bardzo dobry- przedstawić na wybranych przykładach zasady funkcjonowania życia 

politycznego w systemie dwupartyjnym i wielopartyjnym 

Celujący-  omówić na przykładach różne możliwości kształtowania relacji między władzą 

ustawodawczą i wykonawczą w państwach demokratycznych 

Rozdział VI: Dlaczego sama konstytucja nie wystarczy 
 
Uczeń potrafi: 

Dopuszczający-     wyjaśnić znaczenie terminów "faszyzm", "nazizm" i "komunizm" oraz 

wskazać istniejące między nimi różnice 

Dostateczny-  scharakteryzować system władzy w państwie totalitarnym ze szczególnym 

uwzględnieniem roli monopartii, przedstawić najważniejsze wydarzenia i omówić kluczowe 

procesy w polskiej historii politycznej po II wojnie światowej 



Dobry- porównać uprawnienia władzy i obywatela w reżimach totalitarnych i autorytarnych, 

omówić na przykładzie PRL-u, jak łamane były prawa człowieka w państwie 

komunistycznym 

Bardzo dobry- wykazać fikcyjność procedur demokratycznych i fasadowość konstytucji w 

państwie totalitarnym, przedstawić i zilustrować przykładami różne drogi przechodzenia od 

totalitaryzmu do demokracji, wskazać zasadnicze problemy i dylematy towarzyszące takiej 

transformacji (problem rozliczenia z przeszłością, konieczności przeprowadzenia radykalnych 

reform ekonomicznych, wysokich kosztów społecznych transformacji itp.) 

Celujący- określić znaczenie kontekstu kulturowego dla dobrego funkcjonowania demokracji 

(kraje postkolonialne, kraje islamu) 

Rozdział VII: Prawa, wolności i obowiązki 
 
Uczeń potrafi: 

Dopuszczający- wytłumaczyć, jakie prawa nazywamy prawami osobistymi, politycznymi, 

ekonomicznymi i społecznymi, określić i zilustrować przykładami prawa człowieka i 

obywatela zapisane w Konstytucji RP, wymienić obowiązki obywatela zapisane w 

Konstytucji RP, wyjaśnić, jaką rolę odgrywa we współczesnym państwie demokratycznym 

tolerancja 

Dostateczny- wyjaśnić, jakie prawa zawierają się w trzech generacjach praw człowieka,     

wskazać, w jakich dokumentach (historycznych i współczesnych) zapisane zostały prawa 

człowieka, opisać stosunek totalitaryzmu do praw człowieka na przykładzie PRL-u, wykazać, 

że wywiązywanie się z obowiązków jest podstawą życia społecznego, uzasadnić znaczenie 

cnót obywatelskich dla dobrego funkcjonowania państwa i społeczeństwa obywatelskiego 

Dobry- uzasadnić, czemu prawa człowieka uważa się za powszechne, nienaruszalne i 

niezbywalne, wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób powinny być chronione prawa mniejszości,  

przedstawić na wybranych przykładach, w jaki sposób i dlaczego we współczesnym świecie 

prawa człowieka są łamane, omówić rolę, jaką w ochronie praw człowieka odgrywają 

instytucje pozarządowe, wyjaśnić, jakie spory może budzić tolerancja,  

Bardzo dobry- przedstawić działające w Polsce i na świecie instytucje i procedury ochrony 

praw człowieka,  wyjaśnić, czym są i jakie znaczenie mają prawa proceduralne, uzasadnić 

pogląd, że prawa człowieka nie są uzależnione od stopnia wywiązywania się z obowiązków 

obywatelskich 

Celujący- przedstawić argumenty stron w sporze o sensowność zapisywania w konstytucji 

dużej liczby uprawnień socjalnych 

Uczniowie powinni ponadto wykazać się następującymi umiejętnościami: 

Dopuszczający-  wskazywać ważne zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, umieszczać w 

czasie i przestrzeni wydarzenia i postaci -życia-publicznego. Odróżniać fakty od opinii, 

wskazywać wartości, do których opinie te się odnoszą. Pracować w grupie, planować wspólne 

działanie i je realizować 



Dostateczny- opisywać zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, oceniać stanowiska i 

działania uczestników życia publicznego z punktu widzenia dobra wspólnego. Znajdować i 

czytać ze zrozumieniem przepisy prawne odnoszące się do wybranych kwestii 

 Dobry- analizować ważne zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, rozpoznawać 

przyczyny i skutki wydarzeń i procesów ważnych dla życia publicznego oraz przewidywać 

ich dalszy bieg. Oceniać procedury i instytucje z perspektywy zgodności ich działania z 

zasadami demokracji, interpretować i oceniać stanowiska różnych stron debaty publicznej 

oraz uwzględniać je przy formułowaniu własnego zdania. Orientować się w systemie 

polskiego prawa oraz podstawowych normach prawnych, wypowiadać się w formach 

charakterystycznych dla życia publicznego (listy, petycje, wystąpienia publiczne, opinie, 

skargi, zażalenia). 

Bardzo dobry- oceniać wybrane zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, interpretować 

historyczny i filozoficzny kontekst zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa, w 

sposób krytyczny korzystać z różnych źródeł informacji o życiu publicznym (w tym tekstów 

źródłowych) - selekcjonować i porównywać informacje. Formułować, prezentować i 

uzasadniać własne opinie (w ramach dyskusji oraz wypowiedzi pisemnych) 

Celujący- proponować rozwiązania najważniejszych zjawisk społecznych, politycznych i 

gospodarczych, dostrzegać pole własnego wpływu na sprawy publiczne i projektować własne 

-indywidualne i zbiorowe działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania na poszczególne oceny, klasa III 

Rozdział VIII: Ustrój RP 
 
Uczeń potrafi: 

Dopuszczający- wymienić i wyjaśnić zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji RP 

Dostateczny- opisać sposób wyboru sejmu, senatu i prezydenta, wyjaśnić, jaką rolę w pracy 

parlamentu odgrywa podział na koalicję rządową i-opozycję, omówić fazy powstania nowej 

ustawy, wymienić zasadnicze zadania i kompetencje prezydenta RP, przedstawić organy i 

kompetencje administracji rządowej, 

 Dobry- scharakteryzować zasady działania, funkcje i kompetencje Sejmu i Senatu, określić, 

na czym polega specyfika uchwalania ustawy budżetowej, wyjaśnić, jakie warunki trzeba 

spełnić, by zmienić konstytucję, wyjaśnić, czym jest immunitet, i określić, komu przysługuje, 

podać zasady powoływania i odwoływania Rady Ministrów, wytłumaczyć, jaką rolę odgrywa 

administracja publiczna w Polsce oraz jakimi zasadami powinni się kierować urzędnicy 

Bardzo dobry- wymienić władze sejmu i senatu i określić ich rolę, opisać, jaki charakter 

wzajemnym relacjom prezydenta, parlamentu i rządu nadaje konstytucja, określić pozycję 

ustrojową i kompetencje premiera i Rady Ministrów, wyjaśnić, na czym polega 

odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna członków rządu 

Celujący- ocenić konieczność zmian w Konstytucji RP i uargumentować swoje stanowisko 

 
Rozdział IX:  Samorząd lokalny - najniższy szczebel demokracji 

Uczeń potrafi: 

Dopuszczający-     wyjaśnić, czym jest samorząd terytorialny, i podać, jakie są szczeble 

samorządu w Polsce 

Dostateczny- przedstawić zadania, uprawnienia oraz sposób podejmowania decyzji przez 

organy władz samorządu gminy, wskazać możliwości wpływania obywateli na decyzje 

podejmowane przez władze samorządowe 

 Dobry- uzasadnić znaczenie samorządności i potrzebę decentralizacji we współczesnym 

państwie, wytłumaczyć - odwołując się do przykładów - na czym polega zasada 

pomocniczości, wyjaśnić, jakie są zadania i kompetencje powiatowych i wojewódzkich władz 

samorządowych 

Bardzo dobry- scharakteryzować wzajemne relacje rządu i władz samorządowych 

Celujący- dokonać oceny obecnego stanu samorządu terytorialnego w Polsce, 

 

 



Rozdział X: System prawny i organy kontroli prawnej w RP 

Uczeń potrafi: 

Dopuszczający-     zdefiniować pojęcie "normy" i określić, jakie mogą być źródła norm, 

wyjaśnić, czym jest prawo, wyjaśnić znaczenie najważniejszych zasad prawa, wyjaśnić 

następujące terminy: przestępstwo, występek, zbrodnia, oskarżony, prokurator, oskarżyciel 

posiłkowy, pozew, powód, pozwany, przedstawiciel ustawowy itp., wyjaśnić, czym jest 

obrona konieczna i jakie są granice jej stosowania 

Dostateczny- wyróżnić normę prawną spośród innych norm i wytłumaczyć, na czym polega 

jej specyfika, wyjaśnić, czym jest prawo, i wymienić główne systemy prawa (prawo 

stanowione, zwyczajowe, precedensowe, religijne),  przedstawić strukturę, funkcje i 

znaczenie sądownictwa powszechnego, wymienić rodzaje kar i określić, jakie funkcje mogą 

one spełniać, przedstawić kompetencje policji oraz scharakteryzować uprawnienia obywateli 

w kontaktach z policją 

 Dobry- przedstawić naturę związków prawa i moralności, przedstawić zasadę 

hierarchiczności norm na przykładzie polskiego systemu prawnego, opisać sposób 

powoływania, zadania i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, przedstawić zakres 

działania głównych organów kontroli i ochrony prawnej w Polsce (Trybunał Stanu, Naczelny 

Sąd Administracyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich), wymienić 

główne dziedziny prawa, wyjaśnić, co reguluje prawo cywilne i jakie procedury w nim 

obowiązują,  określić, czym jest prawo karne oraz jakie są jego funkcje i cele 

Bardzo dobry- wskazać dziedziny życia regulowane przez prawo administracyjne i wyjaśnić, 

jakie są zasady jego tworzenia i funkcjonowania, określić, w jaki sposób obywatele mogą 

dochodzić swoich praw wobec organów rządu centralnego i samorządu 

Celujący- dokonać oceny polskiego systemu sądownictwa 

 

Rozdział XI: Zagrożenia dla demokracji 

Uczeń potrafi: 

Dopuszczający-   wyjaśnić pojęcia: korupcja, nepotyzm, klientelizm,   

Dostateczny-  wyjaśnić, jakie czynniki sprzyjają stabilności demokracji, wyjaśnić, odwołując 

się do wybranych przykładów, na czym polega populizm 

Dobry- opisać patologie związane ze sprawowaniem władzy - alienacja i oligarchizacja elit 

politycznych, korupcja, nepotyzm, klientelizm, określić, jaki wpływ na funkcjonowanie 

demokracji oraz stosunek obywateli do państwa ma sytuacja gospodarcza 

Bardzo dobry- wytłumaczyć, dlaczego wielu obywateli państw demokratycznych traci zaufanie 

do demokracji przedstawicielskiej, i przewidzieć, jakie mogą być tego skutki 

Celujący- ocenić stan zagrożenia polskiej demokracji 



Rozdział XII: Polska, Europa, świat 

Uczeń potrafi: 

Dopuszczający-     scharakteryzować europejski system ochrony praw człowieka, opisać, jak 

powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej strukturę, cele i możliwości działania 

Dostateczny- scharakteryzować cele polskiej polityki zagranicznej i wymienić instytucje 

odpowiedzialne za jej prowadzenie, przedstawić mechanizmy funkcjonowania Unii 

Europejskiej, przedstawić cele działania Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie 

Dobry- opisać genezę procesów integracyjnych w Europie, przedstawić polską drogę do UE, 

podać przykłady konfliktów międzynarodowych w ostatnich latach, określić ich przyczyny 

oraz ocenić możliwości ich rozwiązywania, wyjaśnić, jakie zmiany gospodarcze i prawne 

zachodzą w Polsce w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, przedstawić 

genezę, cele, strukturę i zasady działania Sojuszu Północnoatlantyckiego, omówić problem 

uchodźców i określić, jakie ma wobec nich obowiązki wspólnota międzynarodowa 

Bardzo dobry- wyjaśnić, jak na suwerenność wpływają współcześnie prawo 

międzynarodowe i działania integracyjne, omówić możliwości i bariery w egzekwowaniu 

praw człowieka we współczesnym świecie, ocenić, jakie znaczenie dla Polski ma 

członkostwo w NATO 

Celujący-  przedstawić na przykładach problemy współczesnego świata (głód, nędza, 

bezrobocie, degradacja środowiska naturalnego itp.) i ocenić, co można uczynić w celu ich 

przezwyciężenia 

Uczniowie powinni ponadto wykazać się następującymi umiejętnościami: 

Dopuszczający-  wskazywać ważne zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, umieszczać w 

czasie i przestrzeni wydarzenia i postaci -życia-publicznego. Odróżniać fakty od opinii, 

wskazywać wartości, do których opinie te się odnoszą. Pracować w grupie, planować wspólne 

działanie i je realizować 

Dostateczny- opisywać zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, oceniać stanowiska i 

działania uczestników życia publicznego z punktu widzenia dobra wspólnego. Znajdować i 

czytać ze zrozumieniem przepisy prawne odnoszące się do wybranych kwestii 

 Dobry- analizować ważne zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, rozpoznawać 

przyczyny i skutki wydarzeń i procesów ważnych dla życia publicznego oraz przewidywać 

ich dalszy bieg. Oceniać procedury i instytucje z perspektywy zgodności ich działania z 

zasadami demokracji, interpretować i oceniać stanowiska różnych stron debaty publicznej 

oraz uwzględniać je przy formułowaniu własnego zdania. Orientować się w systemie 

polskiego prawa oraz podstawowych normach prawnych, wypowiadać się w formach 

charakterystycznych dla życia publicznego (listy, petycje, wystąpienia publiczne, opinie, 

skargi, zażalenia). 

Bardzo dobry- oceniać wybrane zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, interpretować 

historyczny i filozoficzny kontekst zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa, w 



sposób krytyczny korzystać z różnych źródeł informacji o życiu publicznym (w tym tekstów 

źródłowych) - selekcjonować i porównywać informacje. Formułować, prezentować i 

uzasadniać własne opinie (w ramach dyskusji oraz wypowiedzi pisemnych) 

Celujący- proponować rozwiązania najważniejszych zjawisk społecznych, politycznych i 

gospodarczych, dostrzegać pole własnego wpływu na sprawy publiczne i projektować własne 

-indywidualne i zbiorowe działania. 

 


