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Wymagania edukacyjne 

 z wiedzy o społeczeństwie zakres  podstawowy 

w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. 

Uczeń ma obowiązek znać treści z zakresu, przedmiotu, które 

zostały omówione w gimnazjum.  

 
  

 ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA  
 
1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach 
kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, 
rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.  

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych 
realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.  

3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy 
wymagań.  
 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

WIADOMOŚCI 
 

Zapamiętanie wiadomości 
Wymagania podstawowe (P) Zrozumienie wiadomości 

UMIEJĘTNOŚCI 
 
 

Stosowanie wiadomości w 
sytuacjach typowych 

Wymagania ponadpodstawowe 
(PP) Stosowanie wiadomości w 

sytuacjach problemowych 

 
  Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania 
wykraczające (W).  
4. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:  
 

Stopień wymagań Zakres celów 
Konkretne określenia (czasowniki 

operacyjne) 

P 

Znajomość: pojęć, terminów, 
faktów, prawd, zasad, reguł, treści 
naukowych, zasad działania(np. 

państwa, społeczeństwa). 
Elementarny poziom rozumienia 

tych wiadomości 
Uczeń nie powinien ich mylić 

między sobą(popełniać błędów 
interpretacyjnych) 

 

 nazwać 

 zdefiniować 

 wymienić 

 zidentyfikować 

 wyliczyć 

 wskazać 
 

Uczeń potrafi przedstawić 
wiadomości w innej formie niż je 
zapamiętał, potrafi wytłumaczyć 
wiadomości, zinterpretować je, 

streścić i uporządkować, uczynić 
podstawą prostego wnioskowania. 

 
 
 

 
 

 wyjaśnić 

 streścić 

 rozróżnić 

 zilustrować 
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PP 
. 

Opanowanie przez ucznia 
umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami 
według podanych mu wzorów. 

Uczeń umie stosować wiadomości 
w sytuacjach podobnych do 

ćwiczeń szkolnych. 

 

 rozwiązać 

 zastosować 

 porównać 

 sklasyfikować 

 określić 

 obniżyć 

 skonstruować 

 narysować 

 scharakteryzować 

 zmierzyć 

 wybrać sposób 

 zaprojektować 
 

Opanowanie przez ucznia 
umiejętności formułowania 

problemów, dokonywania analizy i 
syntezy nowych zjawisk. 

Uczeń umie formułować plan 
działania, tworzyć oryginalne 

rozwiązania 

 

 udowodnić 

 przewidzieć 

 ocenić 

 zanalizować 

 zaproponować 

 wykryć 

 zaplanować 
 

 
 
5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej 
poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:  

a) opinie poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy 
pierwszej,  

b) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają 
opinię zaraz po jej otrzymaniu,  

  

 
6. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się 
następujące stopnie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne obowiązujące przy ocenianiu 
bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej i rocznej:  
 

Stopień wymagań 
Ocena 

Podstawowy Ponadpodstawowy 

- - niedostateczny (1) 

+ - dopuszczający (2) 

+ - dostateczny (3) 

+ + dobry (4) 

+ + bardzo dobry (5) 

+ + wymagania wykraczające celujący (6) 
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Oceny z prac kontrolnych ustala się według poniższych zasad: 

0 – 39 % ndst 
40 – 54 % dop 
55 – 74 % dst 
75 – 89 % db 

90 – 99 % bdb 
100 % cel 

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania w   

  danej klasie, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

- proponuje nietypowe rozwiązania, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu wyższym niż 

  szkolnym. 

- Uczeń potrafi to,  co na ocenę bardzo dobrą, oraz 

 

Uczeń: 

- ocenia korzyści płynące z posiadania 

obywatelstwa, w tym obywatelstwa 

unijnego 

- ocenia, czy społeczeństwo polskie 

spełnia kryteria społeczeństwa 

obywatelskiego 

Uczeń: 

- ocenia znaczenie wyborów dla 

współczesnej demokracji 

Uczeń: 

- ocenia wpływ aktywności obywatelskiej 

na kształtowanie się życia publicznego 

Uczeń: 

- ocenia stopień znajomości procedur 

podejmowania decyzji administracyjnych 

- ocenia działalność urzędów w Polsce 

Uczeń: 

- ocenia znaczenie dostępu do informacji 

publicznej dla funkcjonowanie 

demokratycznego społeczeństwa 

Uczeń: 

- ocenia postawy obywateli wobec prawa 

- ocenia kulturę prawną społeczeństwa w 

Polsce 

Uczeń: 

- ocenia problem zależności między 

prawem unijnym a prawem polskim 

Uczeń: 

- ocenia problem nadmiernej ilości 

regulacji prawnych w Polsce 

- ocenia problem zaostrzania kar za 

najcięższe przestępstwa 

Uczeń: 

- ocenia rolę ławników w systemie 

sądownictwa polskiego 

Uczeń: 

- ocenia rolę mediacji w postępowaniu 

sądowym 

- ocenia świadomość prawną 

społeczeństwa polskiego 

Uczeń: 

- ocenia poziom i poczucie 

bezpieczeństwa współczesnych Polaków 

Uczeń: 

- ocenia poziom przestępczości wśród 

nieletnich i problem zaostrzenia kar 

wobec nich  

Uczeń: 

- ocenia problem tzw. czwartej generacji 

praw człowieka 

Uczeń: 

- ocenia sposoby i skuteczność metod 

walki z łamaniem praw człowieka  

Uczeń: 

- ocenia problem ochrony praw i wolności 

w Polsce 

Uczeń: 

- uzasadnia, że nacjonalizm, szowinizm, 

rasizm, antysemityzm i ksenofobia 

stanowią przykłady łamania praw 

człowieka  

- ocenia przejawy nacjonalizmu, 

szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, 

ksenofobii 

Uczeń: 

- ocenia skuteczność polskiego systemu 

edukacji 

Uczeń:  

- ocenia system boloński wskazując jego 

zalety i wady 

- ocenia znaczenie kształcenia 

ustawicznego dla gospodarki i 

społeczeństwa 

Uczeń: 

- ocenia problem tzw. drenażu mózgów z 

punktu widzenia interesów Polski 

Uczeń: 
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- ocenia rolę strefy Schengen dla 

obywateli Unii Europejskiej 

Uczeń: - ocenia problem emigracji ludzi młodych 

w poszukiwaniu pracy

 

Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania, 

- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych zajęciach podczas omawiania np.: 

   zagadnień wiązanych z literaturą, sztuką, 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy podczas pracy na lekcji i w rozwiązywaniu 

  zadań domowych, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe, 

- samodzielnie interpretuje źródła, 

- jest aktywny na lekcji, 

- bierze udział w konkursach i olimpiadach. 

- Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz: 

 

Uczeń: 

- zna postać H.D. Thoreau 

- wyjaśnia znaczenie terminu: 

subsydiarność 

- wskazuje uprawnienia wynikające z 

posiadania obywatelstwa unijnego 

- wskazuje przykłady obywatelskiego 

nieposłuszeństwa 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminu: 

uczestnictwo polityczne 

- wymienia formy partycypacji obywateli 

w życiu politycznym państwa 

Uczeń: 

- opisuje przebieg procesu legislacyjnego 

obywatelskiego projektu ustawy 

Uczeń: 

- charakteryzuje strukturę i zadania 

administracji rządowej i samorządowej 

- wymienia rodzaje paszportów i ich cechy 

charakterystyczne 

Uczeń: 

- wymienia przykłady spraw i opisuje 

sposób ich załatwiania za pośrednictwem 

ePUAP 

- wypełnia wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: prawo 

zwyczajowe, prawo powszechne 

zwyczajowe 

- rozpoznaje części składowe normy 

prawnej 

- wskazuje różnice między prawem 

naturalnym a pozytywnym 

Uczeń:  

- wyjaśnia znaczenie terminu: prawo 

wspólnotowe 

- rozróżnia i opisuje źródła prawa 

wspólnotowego 

- wskazuje różnice między poszczególnymi 

rodzajami prawa 

Uczeń: 

- charakteryzuje relacje prawne 

przewidziane w prawie administracyjnym 

- przedstawia podział aktów 

administracyjnych i wskazuje ich przykłady 

Uczeń:  

- charakteryzuje skład i zadania Krajowej 

Rady Sądownictwa 

- opisuje strukturę Sądu Najwyższego, 

Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału 

Stanu  

- charakteryzuje procedurę wszczynania 

postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu 

Uczeń:  

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

postępowanie procesowe, postępowanie 

nieprocesowe, postępowanie 

przygotowawcze 

- wskazuje różnice między 

postępowaniem procesowym a 

nieprocesowym 

- omawia sposób postępowania przed 

sądem polubownym 

Uczeń:  

- omawia zadania Krajowej Rady 

Prokuratorów 
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- wskazuje różnice między śledztwem a 

dochodzeniem 

- omawia skutki postępowania 

przygotowawczego  

- opisuje strukturę i zadania Interpolu 

Uczeń:  

- omawia przestępczość nieletnich na 

przykładzie wybranych artykułów z 

Kodeksu wykroczeń 

- przedstawia uwarunkowania 

rozstrzygania spraw nieletnich przez 

organy państwowe 

Uczeń:  

- opisuje historię praw człowieka 

- wymienia historyczne akty prawne, które 

miały wpływ na kształtowanie się praw 

człowieka 

- charakteryzuje treść dokumentów 

dotyczących praw człowieka, uchwalonych 

przez Radę Europy i ONZ 

Uczeń: 

- opisuje zasady i sposób składania skargi 

do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka 

- wypełnia formularz skargi do 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

według wzoru 

- omawia zadania Komisarza Praw 

Człowieka Rady Europy 

- wyjaśnia okoliczności powstania OBWE i 

jej strukturę 

Uczeń: 

- wyjaśnia zasady i procedury zwracania 

się z wnioskiem do rzecznika praw 

obywatelskich i rzecznika praw dziecka 

- pisze skargę do rzecznika praw 

obywatelskich według wzoru 

- wskazuje elementy skargi konstytucyjnej 

oraz skutki prawne jej uznania przez 

Trybunał Konstytucyjny 

Uczeń: 

- wskazuje różnice w przestrzeganiu praw 

człowieka między rozwiniętymi krajami 

demokratycznymi a państwami, które 

powstały w XX w. i nie mają tradycji 

demokratycznych 

- opisuje działalność Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do spraw 

Uchodźców 

Uczeń:  

- wyjaśnia, na czym polegają zadania 

szkoły w zakresie nauczania i pracy 

opiekuńczo-wychowawczej 

Uczeń:  

- przedstawia przebieg postępowania 

kwalifikacyjnego na wybrany kierunek 

studiów i sposób obliczania ilości punktów  

- charakteryzuje ofertę edukacyjnych 

programów unijnych  

Uczeń:  

- charakteryzuje szkolnictwo wyższe w 

wybranych krajach UE 

Uczeń:  

- wyjaśnia okoliczności powstania strefy 

Schengen 

- omawia zasady przewozu żywności i 

leków w komunikacji samolotowej 

- opisuje sytuacje, które powinny 

wzbudzić obawy zagrożenia atakiem 

terrorystycznym 

Uczeń:  

- wyjaśnia, jaką rolę dla młodych ludzi 

mają uregulowania prawne Europejskiego 

paktu na rzecz młodzieży 

- charakteryzuje dokumenty wchodzące w 

skład Europass 

- sporządza Europass-CV według wzoru 

 

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużej mierze wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

  nauczania, 

- samodzielnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu 

  sytuacji problemowych, 

- potrafi wykazywać związki przyczynowo – skutkowe, 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- jest aktywny na lekcji. 

- Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz: 
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Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminu: 

nieposłuszeństwo obywatelskie 

- wskazuje różnice między obywatelstwem 

a narodowością 

- wymienia i opisuje inne niż prawo krwi i 

prawo ziemi sposoby uzyskania 

obywatelstwa 

- charakteryzuje sposób nadawania 

obywatelstwa polskiego i zrzekania się go 

- opisuje cechy charakterystyczne 

społeczeństwa obywatelskiego 

- wyjaśnia cele, przedstawia cechy 

charakterystyczne obywatelskiego 

nieposłuszeństwa 

Uczeń: 

- charakteryzuje zasady przeprowadzania 

wyborów w Polsce 

- przedstawia zasady głosowania poza 

miejscem zamieszkania 

- charakteryzuje zasady przeprowadzania 

referendum lokalnego i ogólnokrajowego 

Uczeń: 

- wskazuje różnice między petycja, skargą i 

listem otwartym oraz wymienia elementy 

tych pism 

- wymienia i charakteryzuje inne niż 

ostrzegawczy i zakładowy formy strajku 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminu: służba 

cywilna 

- wyjaśnia, jaką funkcję pełni dowód 

osobisty 

Uczeń: 

- wyjaśnia sposób odwoływania się od 

decyzji urzędu 

- pisze odwołanie od decyzji urzędu 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: prawo 

naturalne, prawo pozytywne, prawo 

stanowione 

- opisuje cechy charakterystyczne norm 

społecznych  

- charakteryzuje rodziny prawa i podaje 

ich przykłady 

- opisuje cechy systemu prawnego  

Uczeń: 

- charakteryzuje źródła prawa 

obowiązujące w Polsce i zna ich hierarchię 

- wymienia cechy charakterystyczne 

prawa wewnętrznego, 

międzynarodowego, publicznego, 

prywatnego, materialnego i formalnego  

Uczeń: 

- opisuje zasady obowiązujące w prawie 

karnym 

- wyjaśnia różnicę między zdolnością 

prawną a zdolnością do czynności 

prawnych 

- opisuje podział prawa cywilnego 

- charakteryzuje inne niż prawo karne, 

cywilne i administracyjne gałęzie prawa w 

Polsce 

Uczeń: 

- omawia zasady, jakimi powinni kierować 

się sędziowie i członkowie trybunałów 

- przedstawia warunki, jakie musi spełniać 

kandydat na ławnika i sposób jego wyboru 

- opisuje zadania Sądu Najwyższego, 

sądów powszechnych, wojskowych i 

administracyjnych 

- przedstawia uprawnienia Trybunału 

Konstytucyjnego i Trybunału Stanu 

Uczeń: 

- charakteryzuje przebieg procesu 

cywilnego i procesu karnego 

- wskazuje różnice między procesem 

cywilnym i karnym 

- wyjaśnia sposób postępowania po 

złożeniu zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa 

- wymienia cechy dobrego mediatora 

- sporządza według wzoru pozew w 

procesie cywilnym i zawiadomienie o 

popełnieniu przestępstwa 

Uczeń: 

- opisuje strukturę prokuratury 

- opisuje sposób powoływania i 

uprawnienia prokuratora generalnego 

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla działalności 

prokuratury ma jej hierarchiczność 

- charakteryzuje różne sfery działalności 

policji 

Uczeń: 

- charakteryzuje sposób funkcjonowania 

sądów rodzinnych w sprawach 

przestępczości nieletnich 

- opisuje środki stosowane przez sądy 

rodzinne wobec nieletnich 

- omawia zasady niezbędne w skutecznym 

procesie resocjalizacji 

Uczeń: 

- wymienia prawa przynależne do 

konkretnej generacji praw człowieka 

- omawia strukturę i zadania instytucji 

stojących na straży praw człowieka 

Uczeń: 

- charakteryzuje zadania Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka 

- omawia wpływ Unii Europejskiej na 

kształtowanie europejskiego systemu 

ochrony praw człowieka 

- omawia strukturę ONZ, Rady Europy i 

Unii Europejskiej i jej wpływ na 

przestrzeganie praw człowieka 

- charakteryzuje zasady funkcjonowania 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

- charakteryzuje cele i zadania 

ważniejszych organizacji pozarządowych 

działających na rzecz ochrony praw 

człowieka 

Uczeń: 

- opisuje sposób powoływania oraz 

funkcjonowania rzecznika praw człowieka 

i rzecznika praw dziecka 
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- przedstawia zasady składania skargi 

konstytucyjnej 

Uczeń: 

- wyjaśnia, na czym polega 

międzynarodowe prawo humanitarne 

konfliktów zbrojnych 

- przedstawia cele i zasady konwencji 

genewskich i uzupełniających je 

protokołów 

- omawia sytuację uchodźców we 

współczesnym świecie 

- charakteryzuje przejawy nacjonalizmu, 

szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, 

ksenofobii 

- wyjaśnia, w jakich okolicznościach można 

ograniczyć prawa człowieka 

Uczeń: 

- wymienia zadania MEN i samorządów 

lokalnych w dziedzinie edukacji 

- wymienia inne niż statut dokumenty 

obowiązujące w szkole 

- opisuje procedurę postępowania w 

przypadku złamania praw ucznia 

Uczeń: 

- charakteryzuje wybrane kierunki studiów 

- wyjaśnia, na czym polega istota 

programu Comenius  

Uczeń: 

- wyjaśnia, na czym polega program 

matury międzynarodowej 

 - wymienia korzyści, jaki daje uczniom 

realizowanie programu matury 

międzynarodowej 

Uczeń: 

- opisuje dokumenty zdrowotne, 

niezbędne podczas pobytu za granicą 

- opisuje zasady przekraczania granic 

zewnętrznych i wewnętrznych strefy 

Schengen 

- charakteryzuje miejsca szczególnie 

narażone na terroryzm 

Uczeń: 

- wymienia formalności związane z 

rejestracją i podejmowaniem pracy za 

granicą na przykładzie Wielkiej Brytanii 

- wyjaśnia różnice w umowach 

podpisywanych z młodymi pracownikami 

 - wymienia ułatwienia w powrocie do 

kraju Polaków pracujących za granicą

 

Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości umiejętności przewidziane 

  w programie nauczania, 

- podstawowym źródłem wiadomości jest podręcznik, z innych źródeł korzysta 

  przy pomocy nauczyciela, 

- rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadanie, 

- jest mało aktywny. 

- Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

obywatelskość, pluralizm polityczny, 

decentralizacja władzy państwowej 

- przedstawia sposób nabywania 

obywatelstwa w Polsce 

- wyjaśnia znaczenie posiadania 

obywatelstwa polskiego i unijnego, 

- wymienia i opisuje warunki rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

suwerenność narodu, prawo wyborcze, 

kodeks wyborczy, referendum 

- wyjaśnia rolę wyborów w państwie 

demokratycznym 

- wymienia przymiotniki wyborcze 

- wymienia rodzaje referendum przyjęte w 

prawodawstwie polskim 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: życie 

publiczne, skarga, zgromadzenie, strajk 

- opisuje zasady i sposób zalegalizowania 

zgromadzenia 

- wymienia cele i rodzaje strajku 

(ostrzegawczy, zakładowy) 

Uczeń: 

- zna zasady prawidłowego wypełniania 

formularzy 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

administracja publiczna, administracja 

rządowa, administracja samorządowa 

- wymienia organy administracji publicznej 

w Polsce 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminu: urząd 

elektroniczny 

- opisuje cechy charakterystyczne 

informacji publicznej 

- wymienia sposoby udostępniania 

informacji publicznej 

- charakteryzuje prawa obywatela wobec 

rządu 

- wymienia ułatwienia, jaki niesie 

obywatelom e-urząd 
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Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: norma 

prawna, przepis prawny, kultura prawna 

- opisuje rodzaje norm społecznych 

- charakteryzuje funkcje prawa 

- wymienia i opisuje najczęściej stosowane 

zasady prawa wywodzące się z prawa 

rzymskiego 

- charakteryzuje postawy obywateli wobec 

prawa 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: źródła 

prawa, prawo wewnętrzne, prawo 

międzynarodowe, prawo publiczne, prawo 

prywatne, prawo materialne, prawo 

formalne 

- opisuje podział prawa 

- opisuje etapy działalności prawnej 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: osoba 

fizyczna, osoba prawna, akt 

administracyjny 

- wymienia źródła prawa karnego, 

cywilnego i administracyjnego 

- przedstawia cechy charakterystyczne 

prawa karnego, cywilnego i 

administracyjnego 

- wymienia inne niż prawo karne, cywilne i 

administracyjne gałęzie prawa w Polsce 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: kasacja, 

apelacja, skarga konstytucyjna 

- omawia zasady funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce 

- wyjaśnia, na czym polega immunitet 

sędziowski oraz konstytucyjne zasady 

niezawisłości i nieusuwalności sędziów 

- omawia zadania ławników 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

przestępstwo, wykroczenie, mediacja, sąd 

polubowny 

- wskazuje przykłady spraw 

rozpatrywanych przez sądy cywilne, karne 

i administracyjne 

- wymienia prawa ofiary, świadka i 

oskarżonego w procesie karnym 

- omawia cele i strukturę prokuratury 

- charakteryzuje zadania prokuratorów 

- charakteryzuje formy działania i zadania 

dzielnicowych 

- wyjaśnia rolę policji i prokuratury w 

postępowaniu karnym 

Uczeń: 

- rozumie pojęcie: procesu resocjalizacji 

- określa granice prawnej 

odpowiedzialności nieletnich 

- omawia zadania sądów rodzinnych 

- wymienia środki stosowane przez sądy 

rodzinne wobec nieletnich 

- charakteryzuje przepisy prawne 

dotyczące sprzedaży narkotyków i 

alkoholu nieletnim oraz palenia w 

miejscach publicznych 

Uczeń: 

- wymienia prawa człowieka zapisane w 

Powszechnej deklaracji praw człowieka 

oraz prawa dziecka zapisane w Konwencji 

praw dziecka 

- rozróżnia i charakteryzuje generacje 

praw człowieka  

- wymienia instytucje, które stoją na 

straży praw człowieka 

Uczeń: 

- wyjaśnia, jak funkcjonuje system 

ochrony praw człowieka 

- omawia zadania ONZ, Rady Europy i Unii 

Europejskiej w dziedzinie praw człowieka 

- wymienia zadania OBWE 

- wyjaśnia wpływ organizacji 

pozarządowych na przestrzeganie praw 

człowieka 

- wyjaśnia, jakie są prawne 

uwarunkowania ograniczenia praw i 

wolności zapisanych w Konstytucji RP 

- charakteryzuje zadania rzecznika praw 

człowieka i rzecznika praw dziecka  

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

szowinizm, ksenofobia 

- charakteryzuje przyczyny łamania praw 

człowieka 

- wskazuje przykłady państw, w których 

nie przestrzega się praw człowieka lub są 

one zagrożone 

- omawia przykłady łamania praw kobiet i 

dzieci 

- podaje przykłady łamania wolności 

wyznania 

- wymienia przyczyny uchodźstwa we 

współczesnym świecie 

Uczeń: 

- charakteryzuje system edukacji w Polsce 

- wyjaśnia, jaką rolę w szkole pełni statut 

Uczeń: 

- wyjaśnia, na czym polega system 

boloński w organizacji studiów wyższych 

- przedstawia zasady i warunki przyjęć na 

wyższe uczelnie 

- wymienia edukacyjne programy unijne 

Uczeń: 

- przedstawia zasady podejmowania 

studiów wyższych i warunki kształcenia się 

za granicą 

Uczeń: 

- przedstawia procedurę postępowania w 

przypadku utraty dokumentów lub 

problemów zdrowotnych podczas pobytu 

za granicą 

- wyjaśnia, jak funkcjonuje strefa 

Schengen 

- wymienia cechy charakterystyczne 

zjawiska terroryzmu 

- wyjaśnia znaczenie terminu: Europass 
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- wyjaśnia uwarunkowania podejmowania 

pracy przez młodocianych 

- wymienia zasady zatrudniania 

młodocianych w Polsce 

- wyjaśnia rolę Europass w podejmowaniu 

pracy za granicą przez młodych ludzi

Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje poważne braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych 

  programem, 

- nie jest w stanie samodzielnie pracować i aktywnie uczestniczyć w lekcji 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania, o niewielkim stopniu 

  Trudności 

- Uczeń potrafi to, co na ocenę niedostateczną, oraz: 

 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

obywatelstwo, społeczeństwo 

obywatelskie, państwo prawa,  

- wymienia dwa podstawowe sposoby 

nabywania obywatelstwa (prawo krwi, 

prawo ziemi) 

- wymienia podstawowe prawa i 

obowiązki obywatela zapisane w 

Konstytucji RP 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

demokracja pośrednia, demokracja 

bezpośrednia, czynne prawo wyborcze, 

bierne prawo wyborcze 

- wskazuje różnice między demokracją 

pośrednią a bezpośrednią 

- określa cenzus wyborczy obowiązujący w 

Polsce 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: inicjatywa 

obywatelska, petycja, list otwarty 

- pisze petycję według wzoru 

Uczeń: 

- wie, gdzie i w jaki sposób uzyskać dowód 

osobisty, paszport i prawo jazdy oraz 

zarejestrować pojazd 

- wypełnia wniosek o wydanie dowodu 

osobistego 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminu: informacja 

publiczna 

- wskazuje elementy składowe podania 

- pisze podanie 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: prawo, 

praworządność 

- wymienia rodzaje norm społecznych 

- wymienia postawy obywateli wobec 

prawa 

Uczeń: 

- wymienia źródła prawa obowiązujące w 

Polsce 

- przedstawia podział prawa 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: kodeks, 

przestępstwo, grzywna 

- wymienia rodzaje kar przewidzianych w 

polskim Kodeksie karnym  

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: sędzia, 

ławnik 

- charakteryzuje strukturę władzy 

sądowniczej w Polsce 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

postępowanie sądowe, strona powodowa 

(powód), strona pozwana (pozwany), - 

wymienia uczestników procesu cywilnego 

i procesu karnego 

Uczeń: 

- omawia cele i strukturę policji 

- opisuje zadania policji i innych służb 

mundurowych  

- wymienia uprawnienia policjantów 

Uczeń: 

- rozumie pojęcia: nieletniego w prawie 

cywilnym i karnym 

- wymienia przejawy demoralizacji 

nieletnich i popełniane przez nich czyny 

karalne 

- omawia konsekwencje zażywania 

alkoholu i narkotyków oraz palenia 

papierosów 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminu: prawa 

człowieka 

- omawia charakter praw człowieka 

- wymienia fundamentalne dla praw 

człowieka dokumenty stworzone przez 

Radę Europy i ONZ  

Uczeń: 

- wymienia prawa człowieka uregulowane 

w Europejskiej Karcie Społecznej oraz 

Karcie praw podstawowych 

- wymienia ważniejsze organizacje 

pozarządowe działające na rzecz ochrony 

praw człowieka 
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Uczeń: 

- wymienia prawa oraz wolności człowieka 

i obywatela zapisane w Konstytucji RP 

- wyjaśnia, na czym polega prawo do 

prywatności i wskazuje jego zakres 

- określa prawa jednostki w kontaktach z 

mediami 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: 

nacjonalizm, rasizm, antysemityzm 

- wymienia przyczyny łamania praw 

człowieka  

Uczeń: 

- przedstawia zadania szkoły  

- wymienia prawa i obowiązki ucznia 

- wyjaśnia, jakie są konsekwencje 

niedopełniania obowiązków szkolnych 

Uczeń: 

- określa kryteria wyboru kierunku 

studiów  

- wyjaśnia, na czym polega kształcenie 

ustawiczne 

Uczeń: 

- przedstawia zasady podejmowania 

studiów wyższych za granicą 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: strefa 

Schengen, terroryzm 

- wyjaśnia, w jaki sposób Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych dba o interesy 

Polaków przebywających za granicą 

 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: umowa-

zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę 

- przedstawia obowiązki pracodawcy 

zatrudniającego młodocianych 

pracowników 
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Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w 

  programie, 

- nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać prostych problemów. 

 
Nauczyciel na prośbę ucznia / rodzica (opiekuna prawnego) uzasadnia ocenę wykazując 

, że została ustalona zgodnie punktami 11-16. Szczegółowe doprecyzowanie wymagań 

określają przedmiotowe zasady oceniania 

1. Uczniowie otrzymują oceny z następujących form sprawdzania 

wiedzy: 

 

- odpowiedź ustna,  

- dyskusja,  

- zadanie domowe,  

- wypracowanie,  

- praca pisemna (kartkówka) z bieżącego materiału,  

- praca klasowa (lub sprawdzian) obejmuje większą partię materiału i trwa, co najmniej 1 

godz. lekcyjną,  

- test,  

- praca w grupach,  

- referat,  

- praca samodzielna,  

- praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,  

- pokaz,  

- prezentacje indywidualne i grupowe,  

- prace projektowe,  

- opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,  

- wytwory pracy własnej ucznia,  

- sprawdzenie wykonania pracy domowej,  

- aktywność na zajęciach.  
 

 
ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ i POSTĘPÓW UCZNIÓW 

 
1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów cechuje:  

- obiektywizm,  

- indywidualizm,  

- konsekwencja,  

- systematyczność,  

- jawność.  

2. Dział programowy może kończyć się pomiarem sumatywnym, np. testem, pracą klasową, 
sprawdzianem.  

3. Prace klasowe trzeba zapowiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem.  
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4. Praca klasowa może być poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny 
i wymagań edukacyjnych, np. przedstawieniem zasad punktacji.  

5. Praca pisemna (kartkówka) z trzech ostatnich tematów może odbyć się bez zapowiedzi.  

6. Prace pisemne powinny zostać oddane w ciągu 14 dni. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel 
wpisuje datę oddania prac.  

7. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosuje się dwutygodniowy „okres 
ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych).  

8. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo do czasu na uzupełnienie 

wiedzy. 

9. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika i zeszytu. 

10. Za prace na lekcji i aktywność uczeń może otrzymać ocenę .  

11. Oceny cząstkowe, semestralne oraz końcoworoczne uczniów są dokumentowane 

poprzez wpis do dziennika lekcyjnego i e-dziennika.  

12. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie.  

13. Nauczyciel może przerwać uczniowi pisanie sprawdzianu i wstawić ocenę 

niedostateczną, w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy.  

14. Podstawą wystawienia oceny podsumowującej I semestr oraz oceny  końcoworocznej są 

wyniki uzyskane przez ucznia(oceny). 

15. Na miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych i końcoworocznych uczniowie są 

informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Informacja ta jest także poprzez 

wychowawcę przekazywana rodzicom. 

16. Rodzice są informowani o postępach uczniów- osiągnięciach i trudnościach podczas 

zebrań z rodzicami oraz spotkań indywidualnych. Rodzice mają wgląd do prac pisemnych 

uczniów. 

 
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA 

 
1. Ocena semestralna wystawiana jest z ocen cząstkowych uzyskiwanych systematycznie 
zgodnie z zasadą: liczba godzin zajęć z danego przedmiotu w tygodniu plus dwa, w tym 
jedna praca pisemna.  

2. Nauczyciel sprawdza przygotowanie uczniów na każdej lekcji.  

3. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin 
należy ponownie uzgodnić z klasą, (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 
wyprzedzenie).  
 

 

 
 
 

ZASADY i FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
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1. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym przez 
nauczyciela.  

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w pkt 76 - 85 
Statutu Szkoły.  
 

Pozostałe pozytywne oceny roczne proponowane na miesiąc przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej uczeń może poprawić zgodnie z zapisami statutu zawartymi w punkcie 45 

Statutu Szkoły. 

 
 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA, 
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 

 
1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować na piśmie do 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub 
dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania 
informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych.  
Wniosek składa się na ręce Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem.  
2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice/prawni 
opiekunowie jeśli uczeń spełnia następujące warunki:  
-brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,  
- wszystkie nieobecności zostały usprawiedliwione,  
-przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,  
-ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w uzyskał oceny 
pozytywne,  
-zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż 
przewidywana przez nauczyciela.  
Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. 
Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.  
3. We wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeń.  
4. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem termin pracy sprawdzającej, który musi 
nastąpić przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.  
5. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z 
przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.  
6. Praca sprawdzająca obejmuje:  
- formę pisemną,  
- formę ustną,  
7. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 
ubiega się uczeń.  
8. Pracę sprawdzającą przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności nauczyciela 
zespołu przedmiotowego.  
9. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w roli obserwatora może wystąpić: 
dyrektor szkoły, inny nauczyciel przedmiotu lub rodzic/opiekun prawny.  
10. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał 
minimum 90% punktów możliwych do uzyskania na daną ocenę lub pozostawia wcześniej 
ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione.  
11. Z przebiegu pracy sprawdzającej nauczyciel sporządza notatkę, w której: podaje termin 
pracy oraz jej temat, określa przedmiot i zakres materiału, podaje ocenę pracy oraz zestaw 
pytań, które załącza do dokumentacji, uzasadnia ustaloną ocenę.  
12. Uczeń swoim podpisem potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych ustaleń.  
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13. Nauczyciel przekazuje notatkę do gabinetu wicedyrektorów.  
 
 
 
 
 
 
 

WARUNKU OBNIŻENIA PRZEWIDYWANEJ OCENY 
KOŃCOWOROCZNEJ 

 
1. Obniżenie przewidywanej oceny końcoworocznej następuje gdy: zasób wiadomości i 
umiejętności ucznia pogorszy się w wyniku czego otrzyma oceny, które spowodują obniżenie 
oceny przewidywanej,  
- ignoruje obowiązki szkolne  
2. Jeżeli zaistnieje przynajmniej jeden z powyższych warunków ocena ulega obniżeniu o 
stopień.  
3. Do końca tygodnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować 
uczniów o otrzymanych ocenach semestralnych.  

4. Nauczyciel może przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami w ciągu dnia pracy, 
pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji zajęć dydaktycznych.  

5. Po zakończeniu pierwszego semestru nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są 
do publicznej wiadomości uczniów, rodziców – na zebraniu z rodzicami.  
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