
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
DLA GIMNAZJUM 

 

PIERWSZY SEMESTR 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską, w której zdarzają się luki, więc 
jest ona niekompletna 
-w czasie pracy w grupie wykonuje wybrane polecenia pod kierunkiem innych osób 
-wymienia różne źródła informacji oraz wskazuje przykładowe opinie i fakty 
-rozpoznaje jedną z metod podejmowania decyzji (drzewo decyzyjne, consensus, decyzja lidera) 
-zna przykładowe rodzaje grup 
-wie, kim jest obywatel 
-określa swoje obowiązki 
-wie, co to jest SU 
-zna nazwy gminy, powiatu województwa w którym mieszka oraz wie, kto stoi na czele gminy 
- wie kim jest obywatel w sensie formalnym 
-wymienia przykładowe mass media 
 
OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeń: 
 
-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie wykonując określone zadania 
-określa źródła informacji, wyjaśnia pojęcia perswazja, propaganda, manipulacja oraz odróżnia opinie 
od faktów 
-zna trzy sposoby podejmowania decyzji (drzewo decyzyjne, consensus, decyzja lidera) 
-wyraża swoje zdanie 
-określa rodzaje grup 
-wie, co to jest SU i jakie ma zadania 
-wie, co to jest gmina, powiat, województwo oraz zna organy ich władzy 
-zna wybrane metody wpływania na władze samorządowe (list do radnego, petycja, pikieta, 
referendum, demonstracja) 
- wie kim jest obywatel w sensie formalnym, podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających 
z polskiego obywatelstwa 
-wie, jakimi metodami można zbadać opinię społeczeństwa 
 

OCENA DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie trzymając się norm i zasad 
-analizuje zdobyte informacje, wyjaśnia pojęcia perswazja, propaganda, manipulacja oraz wyszukuje 
w tekście opinie i fakty 
-zna i opisuje trzy sposoby podejmowania decyzji (drzewo decyzyjne, consensus, decyzja lidera) 



-wyraża i argumentuje swoje zdanie 
-rozróżnia rodzaje grup, podaje ich przykłady 
-wie, co to jest ordynacja wyborcza 
-opisuje przykładowe działania prowadzone przez SU 
-zna zadania gminy, powiatu, województwa oraz zna organy ich władzy 
-zna metody wpływania na władze samorządowe (list do radnego, petycja, pikieta, referendum, 
demonstracja) 
-wymienia cechy charakterystyczne dla regionu – Dolny Śląsk 
- wie kim jest obywatel w sensie formalnym, podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających 
z polskiego obywatelstwa, wymienia cechy dobrego obywatela 
-charakteryzuje metody badania opinii publicznej (sondaż, ankieta) 
 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-koordynuje pracę w grupie trzymając się norm i zasad 
-wyszukuje w tekście opinie i fakty oraz samodzielnie podaje ich przykłady 
-analizuje i interpretuje zdobyte informacje, wyjaśnia pojęcia perswazja, propaganda, manipulacja 
-wyraża i argumentuje swoje zdanie oraz dokonuje kontrargumentacji 
-zna, opisuje i stosuje trzy metody podejmowania decyzji (drzewo decyzyjne, consensus, decyzja 
lidera) 
-metodą negocjacji rozwiązuje przykładowe konflikty 
-określa rodzaje grup, podaje ich przykłady 
-określa zawartość ordynacji wyborczej i opisuje zasady przeprowadzania wyborów 
-przedstawia zasady wyboru i działalności SU 
-zna zadania gminy, powiatu, województwa, organy ich władzy, sposób powoływania 
-opisuje metody wpływania na władze samorządowe (list do radnego, petycja, pikieta, referendum, 
demonstracja) i redaguje poprawnie „list do radnego” 
-charakteryzuje region dolnośląski na podstawie określonych zjawisk, przykładów 
- wie kim jest obywatel w sensie formalnym, podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających 
z polskiego obywatelstwa, wymienia cnoty obywatelskie 
-wymienia i charakteryzuje wartości demokratyczne oraz przedstawia sytuacje w których są one w 
konflikcie oraz dokonuje rozwiązania przykładowych sytuacji konfliktowych 
-podaje różnice między metodami badania opinii publicznej – przygotowuje i analizuje przykładowe 
sondaże lub ankiety 

 

 

 

 

 

 

 



DRUGI SEMESTR  

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską, w której zdarzają się luki, więc 
jest ona niekompletna 
-w czasie pracy w grupie wykonuje wybrane polecenia pod kierunkiem innych osób 
-wypisuje z konstytucji wskazane informacje o prezydencie, rządzie, parlamencie; kto sprawuje urząd 
prezydenta w państwie 
-podaje przykłady norm: prawnych, moralnych, religijnych i obyczajowych 
-wie, co to jest sąd, kim jest prokurator i adwokat 
-wie, na czym polega zasada trójpodziału władzy 
-określa ustrój polityczny i formę rządów Polski 
-wymienia przykładowe wartości demokratyczne 
-wyszukuje wskazane informacje o rozwoju demokracji lub ustroju RP 
-wymienia przykładowe cechy patrioty 
-wie, co to jest konstytucja 
-wymienia przykładowe prawa człowieka i prawa dziecka 
-wymienia przykładowe prawa mniejszości narodowych 
-zna najważniejszy dokument określający prawa człowieka w Polsce lub na świecie 
-wypisuje z konstytucji obowiązki obywateli 
-wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka 
-rozwija skróty: PZPR, PRL 
-wie, co to jest związek zawodowy 
-podaje przykłady partii politycznych 
 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie wykonując określone zadania 
- wie kto sprawuje urząd prezydenta i premiera w państwie 
- wyszukuje i wypisuje z konstytucji wskazane informacje o prezydencie, rządzie, parlamencie; kto 
-na podstawie schematu opisuje drogę ustawy 
-podaje przykłady norm: prawnych, moralnych, religijnych i obyczajowych 
-wie, co to jest sąd, kim jest prokurator i adwokat, powód i pozwany 
-na przykładzie Polski przedstawia zasadę trójpodziału władzy 
-określa ustrój polityczny, ekonomiczny i formę rządów Polski i innego wybranego Państwa 
-wymienia wartości demokratyczne 
-wyszukuje informacje o rozwoju demokracji lub ustroju RP 
-wymienia cechy patrioty 
-wie, co to jest konstytucja 
-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie wykonując określone zadania 
-wie, co to są prawa człowieka, wymienia przykładowe prawa człowieka i prawa dziecka 
-wymienia przykładowe prawa mniejszości narodowych 



-zna najważniejszy dokument określające prawa człowieka w Polsce i na świecie 
-wyszukuje i wypisuje z konstytucji obowiązki obywateli 
-wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka 
-rozwija skróty: PZPR, PRL 
-wie, co to jest związek zawodowy, po co działa 
-wie, co to jest partia polityczna, podaje przykłady partii politycznych 
 

OCENA DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie trzymając się norm i zasad 
- zna kompetencje prezydenta, rządu, parlamentu, wie gdzie można znaleźć o nich informacje, kto 
powołuje te organy władzy, jak funkcjonują: kto sprawuje ważne urzędy w państwie 
-na podstawie schematu opisuje drogę ustawy i działania poszczególnych organów 
-podaje rodzaje i przykłady norm 
-wymienia rodzaje sądów, typy kodeksów, osoby biorące udział w procesie karnym i cywilnym 
-współpracuje w grupie trzymając się norm i zasad (np. w grze symulacyjnej „budżet domowy”) 
-określa ustrój polityczny, ekonomiczny i formę rządów wybranych państw 
-wymienia i charakteryzuje wartości demokratyczne 
-zna początki tworzenia demokracji (najważniejsze postacie, dokumenty) 
-wyszukuje informacje o rozwoju demokracji i ustroju RP 
-wie, co to jest patriotyzm 
-wie, co to jest konstytucja i jaką role pełni w państwie 
-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie trzymając się norm i zasad 
-wie, co to są prawa człowieka i prawa dziecka, określa ich rodzaje i przykłady 
-wymienia prawa mniejszości narodowych 
-zna najważniejsze dokumenty określające prawa człowieka 
-wyszukuje w konstytucji obowiązki obywateli i je określa 
-wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka 
-wie, co to jest PZPR, PRL 
-zna zasady działania związków zawodowych 
-wie, co to jest partia polityczna, podaje partie działające w Polsce 
 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-koordynuje pracę w grupie trzymając się norm i zasad 
- zna kompetencje prezydenta, rządu, parlamentu, wie gdzie można znaleźć o nich informacje, kto 
powołuje te organy władzy, jak funkcjonują: kto sprawuje ważne urzędy w państwie jakie aktualne 
problemy dotyczące władzy omawiają media 
-opisuje drogę ustawy i działania poszczególnych organów 
-podaje rodzaje i przykłady norm 
-charakteryzuje rodzaje sądów, typy kodeksów, osoby biorące udział w procesie karnym i cywilnym 
-zna i charakteryzuje początki tworzenia demokracji (dokonania najważniejszych postaci, dokumenty) 
-wyszukuje i prezentuje informacje o rozwoju demokracji i ustroju RP 



-wie, co to jest patriotyzm, kogo dzisiaj można nazwać patriotą 
-wie, co to jest konstytucja i jaką role pełni w państwie, zna i przedstawia historię polskich konstytucji 
-analizuje i interpretuje zdobyte informacje 
-wyraża i argumentuje swoje zdanie oraz dokonuje kontrargumentacji 
-wie, co to są prawa człowieka i prawa dziecka, określa ich rodzaje i wymienia określone prawa 
-wymienia prawa mniejszości narodowych oraz charakteryzuje ich przestrzeganie na wybranym 
przykładzie 
-zna i charakteryzuje najważniejsze dokumenty określające prawa człowieka 
-wyszukuje w konstytucji obowiązki obywateli, charakteryzuje je 
-wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka (po wyszukaniu na jej temat, samodzielnie,  informacji) 
-charakteryzuje PZPR, PRL 
-zna zasady działania związków zawodowych, podaje ich przykłady 
-wie, co to jest partia polityczna, podaje partie działające w Polsce, ich liderów, wyszukuje w mediach 
informacje o programach, działalności 
 
 
 
 
 
 
 

TRZECI SEMESTR 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską, w której zdarzają się luki, więc 
jest ona niekompletna 
-w czasie pracy w grupie wykonuje wybrane polecenia pod kierunkiem innych osób 
-przy pomocy nauczyciela określa czym jest budżet 
-wie, co to jest bezrobocie 
-w czasie pracy w grupie wykonuje wybrane polecenia pod kierunkiem innych osób (np. w grze 
symulacyjnej „budżet domowy”) 
-rozróżnia przykładowe dobra i usługi 
-wie, co to jest podaż, popyt 
-podaje przykładowe zadania banków; wyjaśnia skrót NBP 
-wie co to są podatki i kto je musi płacić 
-wymienia przykładowe filary gospodarki wolnorynkowej 
-zapisuje, co to jest inflacja 
-wie, co to jest CV i list motywacyjny 
 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie wykonując określone zadania 
-wie, co to jest budżet 
-wie, kto jest uznawany za bezrobotnego oraz jakimi metodami władze walczą z bezrobociem 
-wie, co to jest region 



-rozróżnia dobra i usługi, wie, co to jest rynek, cena 
-wie, co to jest podaż, popyt 
-wie, co to jest bank i podaje przykładowe zadania banków; wyjaśnia skrót NBP i podaje wybrane 
zadania NBP 
-wie co to są podatki, podaje ich przykłady i wyjaśnia, kto je musi płacić 
-wymienia filary gospodarki wolnorynkowej 
-wie, co to jest inflacja 
-wie, co to jest CV i list motywacyjny, zna zasady zachowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej 
 

OCENA DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie trzymając się norm i zasad 
-określa, co zawiera budżet gminy 
-wie, czy jest bezrobocie, jakimi metodami władze walczą z bezrobociem czym zajmuje się PUP 
- wie, co to są: dobra, usługi, cena 
-charakteryzuje podaż, popyt 
-wie, co to jest bank i podaje zadania banków; charakteryzuje działalność NBP 
-wyjaśnia, czym są podatki, jakie są ich rodzaje, czym jest progresja podatkowa, na co przeznaczane 
są podatki 
-opisuje filary gospodarki wolnorynkowej 
-wie, czym charakteryzuje się inflacja, ile wynosi w Polsce 
-przedstawia zasady pisania CV i listu motywacyjnego oraz zachowania się w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej 
 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-koordynuje pracę w grupie trzymając się norm i zasad 
-wyszukuje i prezentuje informacje o stanie bezrobocia w gminie, powiecie, województwie oraz 
sposobach działania władz 
-przedstawia zasady tworzenia oraz zawartość przykładowego budżetu gminy 
-koordynuje pracę w grupie trzymając się norm i zasad (np. w grze symulacyjnej „budżet domowy”) 
-wie, co to są: dobra, usługi (podaje ich przykłady), cena, rynek 
-charakteryzuje podaż, popyt, wyznacza cenę równowagi 
-wie, co to jest bank i podaje rodzaje i zadania banków (zbiera o nich informacje w mediach); 
charakteryzuje działalność NBP 
-charakteryzuje system podatkowy w Polsce oraz rodzaje podatków 
-opisuje filary gospodarki wolnorynkowej na przykładach z życia gospodarczego Polski 
-wie, co to jest inflacja, zna jej przykłady z historii, zbiera i przedstawia informacje z mediów 
dotyczące inflacji i jej skutków 
-przedstawia zasady pisania CV i listu motywacyjnego (i ich przykłady) oraz zachowania się w czasie 
rozmowy kwalifikacyjnej 
 



CZWARTY SEMESTR 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską, w której zdarzają się luki, więc 
jest ona niekompletna 
-w czasie pracy w grupie wykonuje wybrane polecenia pod kierunkiem innych osób 
-wyjaśnia skróty ONZ, NATO, UE; wie, kiedy Polska wstąpiła do UE 
-wymienia przykładowe problemy globalne współczesnego świata 
 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie wykonując określone zadania 
-wie, czym są: ONZ, NATO, UE – wyszukuje informacje na ich temat 
-wymienia problemy globalne współczesnego świata 
 

OCENA DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-współpracuje w grupie trzymając się norm i zasad 
-wyjaśnia zadania i cele : ONZ, NATO, UE – po wyszukaniu informacji na ich temat 
-charakteryzuje wybrany problem globalny współczesnego świata 
 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

-systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, segregator lub teczkę obywatelską 
-koordynuje pracę w grupie trzymając się norm i zasad 
-określa zadania, cele, role, działalność, organizację i funkcjonowanie : ONZ, NATO, UE – po 
wyszukaniu informacji na ich temat 
-charakteryzuje problemy globalne współczesnego świata 
 

 

 


