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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym  

dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, na podstawie Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, autorstwa An-

toniny Telicka-Boneckiej oraz Jarosława Boneckiego. 

Dział Temat (rozu-

miany jako lek-

cja) 

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 do-

brą, a ponadto: 

1. Rzeczpospo-

lita Polska jako 

demokratyczne 

państwo 

prawne 

 

1.-2. (1.1. – 1.2) 

Rzeczpospolita 

jako demokra-

tyczne państwo 

prawne. 

– przedstawia 

podstawy ustroju 

Rzeczypospolitej 

– omawia zasady 

ustroju zawarte w 

konstytucji 

– rozróżnia władzę 

ustawodawczą, 

wykonawczą, są-

downiczą i teryto-

rialną w Rzeczypo-

spolitej 

– ocenia realizację 

zasady praworząd-

ności w Polsce 

– analizuje pod-

stawy prawne 

ustroju Rzeczypo-

spolitej, określa 

wady i zalety kon-

stytucji 

2. Młody oby-

watel w urzę-

dzie 
 

3. (2.1) Obywatel-

stwo polskie i 

unijne. 

– wyjaśnia pojęcie 

obywatelstwa 

– omawia treść do-

kumentów, które 

regulują kwestie 

prawne obywatel-

stwa  

– omawia zasady 

nabywania obywa-

telstwa 

– porównuje prawa 

obywatela w Rze-

czypospolitej i UE 

– analizuje zasady 

nabywania obywa-

telstwa polskiego i 

unijnego 

– uzasadnia swoją 

opinię na temat 

nieakceptowania 

przez Polskę 

prawa do podwój-

nego obywatel-

stwa 

 4. (2.2) Uzyskiwa-

nie podstawowych 

dokumentów. 

– wie, jak uzyskać 

podstawowe do-

kumenty: dowód 

osobisty, pasz-

port, prawo jazdy 

– wyjaśnia podsta-

wowe pojęcia zwią-

zane z tematem: 

obowiązek meldun-

kowy, dowód 

– potrafi wypełnić 

wnioski o wydanie 

podstawowych do-

kumentów 

– analizuje dane 

dotyczące PESEL 

– omawia różnice 

przy rejestracji róż-

nych pojazdów 

– uzasadnia ko-

nieczność posia-

dania świadectwa 

homologacji dla 

danego typu samo-

chodu 
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rejestracyjny, pasz-

port, faktura VAT 

 5. (2.3) Udział oby-

watela w wyborach 

i referendach. 

– przedstawia 

formy udziału 

obywateli w życiu 

publicznym 

– omawia czynne i 

bierne prawo wy-

borcze 

– porównuje wy-

bory na Prezydenta 

RP, do Parlamentu, 

samorządów tery-

torialnych i Parla-

mentu Europej-

skiego 

 

– potrafi przedsta-

wić system wybor-

czy w Rzeczypo-

spolitej 

– analizuje przy-

czyny niskiej fre-

kwencji obywateli 

w wyborach i refe-

rendach 

 6. (2.4) Konstytu-

cyjne prawo oby-

watela do informa-

cji. 

– wie, co to jest in-

formacja pu-

bliczna 

– omawia prawo 

obywatela do infor-

macji publicznej 

– rozróżnia spo-

soby udostępniania 

informacji publicz-

nej 

– analizuje powody 

odmowy podania 

informacji publicz-

nej 

 

– ocenia problem 

jawności życia pu-

blicznego 

 7. (2.5) Procedury 

odwoławcze od de-

cyzji urzędów. 

– omawia treść 

dokumentów, 

które regulują pro-

cedury odwoław-

cze postępowania 

administracyjnego 

– potrafi wypełnić 

podanie i złożyć za-

żalenie na decyzję 

publiczną 

– rozróżnia formy 

odwoławcze od 

postępowania ad-

ministracyjnego; 

omawia proces od-

woławczy w Rze-

czypospolitej 

– potrafi uzasadnić 

potrzeby zastoso-

wania postępowa-

nia odwoławczego 

– dokonuje oceny 

problemów wystę-

pujących w środo-

wisku, w sprawie  

których można by 

skierować petycje 

do władz lokal-

nych 

3. Prawo i sądy 
 

8. (3.1) Pojęcie 

prawa i norm praw-

nych. 

– definiuje podsta-

wowe pojęcia 

związane z pra-

wem 

– rozróżnia rodzaje 

norm prawnych; 

omawia funkcje 

prawa 

– wskazuje po-

szczególne ele-

menty normy 

prawnej: hipotezę, 

dyspozycję i sank-

cję 

– ocenia kondycję 

naszego prawa; wy-

jaśnia, jakie prawo 

jest „dobre” 

– potrafi interpre-

tować zapisy przy-

kładów norm 

prawnych 

 9. (3.2) Podsta-

wowe zasady 

prawa i funkcjono-

wania sądów. 

– wymienia kon-

stytucyjne zasady 

funkcjonowania 

sądów 

– wyjaśnia znacze-

nie zasady domnie-

mania niewinności 

– omawia najważ-

niejsze zasady pro-

cesowe gwaranto-

wane w konstytucji 

– potrafi wyjaśnić 

znaczenie udziału 

obywateli w spra-

wowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 

– analizuje pracę i 

funkcjonowanie 

polskiego wy-

miaru sprawiedli-

wości; 
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sądownictwo pol-

skie porównuje z 

sądownictwem w 

prawie anglosa-

skim 

 10. (3.3) Źródła i 

gałęzie prawa. 

– przedstawia źró-

dła prawa obowią-

zującego w Polsce 

– omawia hierar-

chię aktów praw-

nych w Polsce 

– rozróżnia gałęzie 

i dziedziny prawa 

– analizuje po-

szczególne działy 

prawa międzynaro-

dowego i europej-

skiego 

– uzasadnia, jakie 

znaczenie dla 

funkcjonowania 

państwa ma hie-

rarchia aktów 

prawnych 

 11. (3.4) Wybrane 

zagadnienia prawa 

polskiego. 

– wyjaśnia podsta-

wowe pojęcia: 

przestępstwo, 

prawo karne, 

prawo cywilne, 

pozew itp. 

– omawia poszcze-

gólne dziedziny 

prawa; wie, czym 

się zajmują 

– potrafi sformuło-

wać dowolny po-

zew do sądu i uza-

sadnić go 

– potrafi napisać 

akt oskarżenia do-

tyczący naruszenia 

dowolnego arty-

kułu prawa karnego 

 

– potrafi interpre-

tować wybrane 

przepisy kodeksu 

karnego 

 12. (3.5) Uczest-

nicy procesu sądo-

wego. 

– wymienia 

uczestników pro-

cesu karnego i cy-

wilnego 

– wyjaśnia po-

szczególne pojęcia 

związane z proce-

sem karnym i cy-

wilnym 

 

– rozróżnia kolory 

żabotu, lamówek i 

mankietów sę-

dziów, prokurato-

rów, obrońcy i 

radcy 

 

– uzasadnia rolę 

czynnika społecz-

nego w sądzie 

– analizuje oso-

bowe źródła do-

wodowe i instytu-

cję świadka koron-

nego 

 13. (3.6) Przebieg 

postępowania sądo-

wego. 

– przedstawia 

etapy procesu kar-

nego; wyjaśnia 

podstawowe poję-

cia 

– omawia główne 

prawa, jakie przy-

sługują ofierze, 

sprawcy i świad-

kowi przestępstwa 

 

– sporządza zawia-

domienie o popeł-

nieniu przestęp-

stwa 

– ocenia problem 

obowiązku powia-

domienia o popeł-

nieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu 

– uzasadnia zna-

czenie mediacji w 

procesie karnym i 

cywilnym 

 14. Prawo i sądy − 

lekcja powtórze-

niowa. 

 

     



4 

 

 15. Prawo regulato-

rem życia społecz-

nego – lekcja 

sprawdzająca. 

 

     

4. Bezpieczeń-

stwo 
 

16. (4.1) Organy 

odpowiedzialne za 

porządek i bezpie-

czeństwo we-

wnętrzne państwa. 

 

– wymienia insty-

tucje, które reali-

zują zadania w za-

kresie bezpieczeń-

stwa wewnętrz-

nego w Rzeczypo-

spolitej 

– omawia zadania 

instytucji odpowie-

dzialnych za porzą-

dek i bezpieczeń-

stwo wewnętrzne: 

Policji, ABW, 

Agencji Wywiadu, 

CBA, Straży miej-

skiej, Straży Gra-

nicznej, Ochrony 

kolei i BOR-u 

 

– określa podsta-

wowe uprawnienia 

policji i służb od-

powiedzialnych za 

porządek i bezpie-

czeństwo we-

wnętrzne 

– przedstawia przy-

kłady nadużywania 

uprawnień przez 

policję i inne 

służby odpowie-

dzialne za porządek 

i bezpieczeństwo 

– ocenia działal-

ność instytucji od-

powiedzialnych za 

porządek i bezpie-

czeństwo 

 17. (4.2) Problemy 

przestępczości w 

Polsce. 

– wyjaśnia pojęcie 

przestępczości i 

patologii społecz-

nej; przedstawia 

jej przejawy 

– charakteryzuje 

zjawiska patolo-

giczne wśród mło-

dzieży 

– rozróżnia sposób 

postępowania i 

kary wobec nielet-

nich ze względu na 

wiek 

– proponuje spo-

soby uniknięcia  

przestępstwa i prze-

ciwdziałania mu 

– uzasadnia swoją 

opinię na temat 

odpowiedzialności 

za popełnione 

zbrodnie 

 

 18. (4.3) Przepisy 

prawne dotyczące 

sprzedaży i kon-

sumpcji alkoholu, 

papierosów i narko-

tyków. 

– omawia treść 

przepisów doty-

czących sprze-

daży napojów al-

koholowych, uży-

wania tytoniu i 

wyrobów tytonio-

wych 

– wymienia kary, 

jakie grożą za wy-

twarzanie, sprowa-

dzanie, udzielanie, 

ułatwianie i nakła-

nianie do zażywa-

nia substancji psy-

chotropowych i od-

urzających 

 

– potrafi przedsta-

wić sposób walki z 

„dopalaczami” 

– przedstawia argu-

menty za lub prze-

ciw legalizacji nar-

kotyków lekkich w 

Polsce 

– uzasadnia swoje 

stanowisko doty-

czące zdelegalizo-

wania wyrobów 

tytoniowych 
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5. Edukacja i 

praca w Polsce i 

w Unii Europej-

skiej 
 

19. (5.1) Prawa i 

obowiązki ucznia. 

– przedstawia ge-

nezę praw dziecka 

– omawia prawa i 

obowiązki ucznia 

– charakteryzuje 

dokumenty, które 

odnoszą się do 

praw ucznia 

– dowodzi, czy in-

stytucje, które zaj-

mują się ochroną 

praw ucznia, speł-

niają swoje zadanie 

 

– analizuje doku-

menty prawne; 

wyciąga wnioski 

 20. (5.2) Szkolnic-

two wyższe w Pol-

sce i w Europie. 

– przedstawia 

strukturę szkol-

nictwa wyższego 

w Rzeczypospoli-

tej i w Europie 

– omawia zasady 

przyjmowania na 

wyższe uczelnie w 

Polsce i Europie 

– charakteryzuje 

programy unijne 

dotyczące szkol-

nictwa wyższego 

– rozróżnia sys-

temy nauki w za-

leżności od organi-

zacji zajęć i ze 

względu na organ 

prowadzący 

 

– uzasadnia po-

trzebę podejmo-

wania nauki w 

szkole wyższej 

 21. (5.3) Polska w 

strefie Schengen. 

– wie, co to jest 

strefa Schengen i 

z czym ją powią-

zać 

– wyjaśnia podsta-

wowe pojęcia zwią-

zane ze strefą 

Schengen 

– charakteryzuje 

warunki bezpiecz-

nego podróżowa-

nia po świecie 

– ocenia fakt przy-

stąpienia Polski do 

strefy Schengen 

– uzasadnia korzy-

ści i zagrożenia 

wynikające z 

członkostwa Pol-

ski w strefie 

Schengen 

 

 22. (5.4) Zatrudnia-

nie młodzieży i po-

dejmowanie dzia-

łalności gospodar-

czej. 

– omawia możli-

wości zarabiania 

przez młodych lu-

dzi 

– podaje, jakie 

umowy mogą za-

wierać młodzi lu-

dzie i jakie są za-

sady opodatkowa-

nia ich dochodów 

– charakteryzuje 

ogólne zasady po-

dejmowania pracy 

i zakładania wła-

snych przedsię-

biorstw w Unii Eu-

ropejskiej 

– sporządza Euro-

pass-CV 

– uzasadnia korzy-

ści i zagrożenia 

wynikające z po-

dejmowania 

działalności go-

spodarczej przez 

młodych ludzi 
 

6. Prawa czło-

wieka 
 

23. (6.1) Pojęcie i 

geneza praw czło-

wieka. 

– wyjaśnia zna-

czenie pojęcia 

prawa człowieka i 

wymienia ich na-

turalne cechy 

– rozróżnia trzy ge-

neracje praw czło-

wieka i podaje 

przykładowe prawa 

– omawia najważ-

niejsze dokumenty 

związane z pra-

wami człowieka 

– przedstawia hi-

storyczny rodowód 

praw człowieka 

– analizuje doku-

menty dotyczące 

praw człowieka 
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 24. (6.2) Podsta-

wowe prawa i wol-

ności człowieka. 

– wyjaśnia zna-

czenie pojęć: 

prawa i wolności 

człowieka 

– wymienia podsta-

wowe prawa i wol-

ności człowieka 

– wyjaśnia, co 

oznacza, że prawa 

człowieka są po-

wszechne, przyro-

dzone i niezby-

walne 

– charakteryzuje 

najważniejsze po-

stanowienia Po-

wszechnej Deklara-

cji Praw Czło-

wieka, Europejskiej 

Konwencji Praw 

Człowieka i Kon-

wencji 

o Prawach Dziecka 

– ocenia Konstytu-

cję Rzeczpospoli-

tej pod kątem 

praw człowieka 

 25. (6.3) Przykłady 

łamania praw czło-

wieka. 

– wyjaśnia zna-

czenie pojęcia: ła-

manie praw czło-

wieka, i podaje ich 

przykłady 

– wyjaśnia przy-

czyny łamania 

praw człowieka 

– przedstawia na 

wybranych przy-

kładach, w jaki 

sposób i dlaczego 

we współczesnym 

świecie są łamane 

prawa człowieka 

 

– ocenia skutecz-

ność ochrony praw 

człowieka w Polsce 

i na świecie 

– bierze udział w 

debacie klasowej, 

szkolnej lub inter-

netowej na temat 

wybranych praw 

człowieka 

 26. (6.4) Ochrona 

dóbr osobistych – 

prawo do prywat-

ności. 

– wyjaśnia, na 

czym polega 

prawo do prywat-

ności 

– wymienia 

ochronę danych 

osobowych i prawa 

obywatela w kon-

taktach z mediami 

jako przykłady 

prawa do prywat-

ności 

 

– wyszukuje przy-

kłady naruszania 

prawa do prywat-

ności 

– ocenia skutecz-

ność ochrony dóbr 

osobistych w kon-

tekście prawa do 

prywatności  

– uzasadnia po-

trzebę funkcjono-

wania prawa, 

które chroni dobra 

osobiste 

7. Ochrona 

praw i wolności  
 

27. (7.1) Gwarancje 

ochrony praw czło-

wieka w RP. 

– omawia treść 

podstawy prawną 

ochrony praw 

człowieka w Pol-

sce 

– przedstawia 

główne środki 

ochrony praw i 

wolności w Polsce 

– wyszukuje przy-

kłady działań  po-

dejmowanych w 

celu ochrony praw 

człowieka przez 

wybrane instytucje 

– charakteryzuje 

działalność sądów 

powszechnych i ad-

ministracyjnych, 

Trybunału Konsty-

tucyjnego i 

– ocenia, na ile za-

warte w Konstytu-

cji RP gwarancje 

praw człowieka są 

wystarczające 
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Krajowej Rady Ra-

diofonii i Telewizji 

 

 28. (7.2) Rzecznik 

Praw Obywatel-

skich i Rzecznik 

Praw Dziecka. 

– przedstawia in-

stytucje pań-

stwowe powołane 

do ochrony praw i 

wolności czło-

wieka 

– opisuje sposób 

działania Rzecz-

nika Praw Obywa-

telskich i Rzecz-

nika Praw Dziecka 

– określa podsta-

wowe zadania 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich i 

Rzecznika Praw 

Dziecka 

– ocenia, czy w Pol-

sce są przestrze-

gane prawa dziecka 

i prawa ucznia 

– pisze prostą 

skargę do Rzecz-

nika Praw Obywa-

telskich lub 

Rzecznika Praw 

Dziecka według 

podanego wzoru 

 

 29. (7.3) Europejski 

system ochrony 

praw człowieka. 

– omawia działal-

ność Europej-

skiego Trybunału 

Praw Człowieka 

w Strasburgu 

– przedstawia 

strukturę między-

narodowego sys-

temu ochrony praw 

człowieka: system 

międzyrządowy 

(system uniwer-

salny i systemy re-

gionalne) i organi-

zacje pozarządowe 

 

– określa sposób  

złożenia petycji do 

Europejskiego 

Trybunału Praw 

Człowieka w 

Strasburgu 

– charakteryzuje 

działalność instytu-

cji wchodzących w 

skład Europej-

skiego systemu 

ochrony praw czło-

wieka 

– uzasadnia zna-

czenie działalno-

ści Europejskiego 

Trybunału Praw 

Człowieka w 

Strasburgu dla 

ochrony praw 

człowieka 

 30. (7.4) Działal-

ność organizacji 

pozarządowych. 

– wyjaśnia zna-

czenie pojęcia 

„organizacja po-

zarządowa” 

– wymienia naj-

ważniejsze organi-

zacje pozarządowe 

ochrony praw czło-

wieka działające w 

Polsce i na świecie 

– przedstawia na 

przykładach dzia-

łania podejmo-

wane przez ludzi i 

organizacje poza-

rządowe broniące 

praw człowieka 

 

 

– charakteryzuje 

działalność organi-

zacji pozarządo-

wych w Polsce 

– w miarę swoich 

możliwości włą-

cza się w wy-

brane działania 
organizacji poza-

rządowych 

 31. (7.5) Przejawy 

szowinizmu, 

– wyjaśnia zna-

czenie pojęć: szo-

winizm, rasizm, 

– rozpoznaje prze-

jawy rasizmu, szo-

winizmu, 

– charakteryzuje 

szowinizm, ra-

sizm, 

– uzasadnia po-

trzebę przeciwsta-

wiania się 

– uzasadnia swoje 

stanowisko doty-

czące 
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rasizmu, antysemi-

tyzmu, ksenofobii i 

homofobii. 

antysemityzm, 

ksenofobia i ho-

mofobia 

antysemityzmu, 

ksenofobii i homo-

fobii 

antysemityzm, 

ksenofobię i homo-

fobię 

 

omawianym for-

mom dyskrymina-

cji i braku toleran-

cji 

zaangażowania się 

w wybrane działa-

nia na rzecz rów-

ności i tolerancji 

 

 32. Prawo czło-

wieka jako istoty 

ludzkiej w świetle 

dokumentów mię-

dzynarodowych – 

lekcja powtórze-

niowa. 

     

 33.  Prawa czło-

wieka w Polsce i na 

świecie – spraw-

dzian wiadomości. 

     

 34. ( ) Naruszanie 

praw człowieka w 

wybranych dziedzi-

nach. 

– wymienia dzie-

dziny, w których 

dochodzi do naru-

szania praw czło-

wieka 

– poszukuje infor-

macji z różnych 

źródeł  na temat na-

ruszania praw ko-

biet i dzieci 

 

– przedstawia 

przykłady narusza-

nia praw w kontek-

ście wolności wy-

znania, prawa do 

edukacji i praw hu-

manitarnych  

– charakteryzuje 

wybrane przejawy 

naruszania praw 

człowieka w wy-

branych dziedzi-

nach 

– opracowuje za-

łożenia do pro-

jektu, który ma za-

radzić naruszaniu 

praw człowieka w 

omawianych dzie-

dzinach 


