
 

Przedmiotowy System Oceniania z WOS w Szkole Podstawowej nr 17 
 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 

 
1. Przedmiotowy system oceniania jest uszczegółowieniem systemu oceniania 

wewnątrzszkolnego zawartego w statucie szkoły. 

 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

3. W szkole obowiązuje system ocen w skali od niedostatecznej do celującej (nie 

stosuje się “+” i “-”) odpowiadający w skali procentowej:  

 niedostateczny: 0% - 29 % 

 dopuszczający:  30% - 49%   

 dostateczny: 50% - 69%  

 dobry:  70% - 84% 

 bardzo dobry:  85% - 97%  

 celujący: 98%- 100% 

 

4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
uwzględnieniem hierarchii ważności:  

 
• konkursy ogólnopolskie, olimpiady (V) – (waga 5) 

• sprawdzian (S) – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z 

jednego działu programowego. Zapowiedziany jest co najmniej tydzień 

wcześniej. Każdy sprawdzian jest opatrzony komentarzem pisemnym, który 

zawiera informacje na temat opanowanych umiejętności, braków w wiedzy i 

umiejętnościach oraz sposobów opanowania tych umiejętności - (waga 5) 

• kartkówka (K)– kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i 

umiejętności z nie więcej niż trzech ostatnich tematów bądź z wyznaczonego przez 

nauczyciela zakresu materiału; Nie musi być zapowiedziana - (waga 3) 

praca na lekcji (A)- koncentracja uwagi, poprawność odpowiedzi, wkład pracy, 

praca w grupach, ćwiczenia praktyczne - (waga 3) 

• odpowiedź ustna (O)– sprawdza stopień opanowania wiadomości i 

umiejętności z nie więcej niż 3 ostatnich tematów - (waga 3) 

• wytwory ucznia (W) – referat, wypracowanie itp. - (waga 3) 

• inne aktywności – np. prasówka (I) - (waga 2) 

• praca domowa (PD) – oceniana jest zgodność z tematem i wkład pracy - 

(waga 2) 

• analiza notatek w zeszycie lub ćwiczeniach ucznia (Z)- oceniana jest 

systematyczność, poprawność, systematyka - (waga 1-2) 



• poprawa np. oceny niedostatecznej za brak zadania domowego (P) - (waga 

1) 

 

5. Nauczyciel ma obowiązek sporządzenia komentarza pisemnego oceny 

ze sprawdzianu poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

6.  Nauczyciel komentuje ustnie pozostałe formy sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. 

 

7. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów i testów na opisanych 

poniżej zasadach: 

• poprawiać ocenę można jednokrotnie, pisemnie (w uzasadnionych 

przypadkach ustnie) w terminie do 2 tygodni od dnia omówienia i poprawy 

sprawdzianu 

• materiał do poprawy obejmuje treści zawarte w dziale, z którego był 

sprawdzian  

• ocenę z poprawy wpisuje się w oddzielnej  rubryce dziennika elektronicznego 

• w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel wyznacza 

dodatkowy termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia. 

• w przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela i nieobecność ta jest nieusprawiedliwiona, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  
 

8. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji 2 razy w ciągu 

jednego półrocza. 

 

9. Nauczyciel ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną posiłkując się 
średnią ważoną, biorąc pod uwagę opanowanie wymaganego materiału, ale również 
postępy ucznia i jego wkład pracy. 
 
10. Ocena śródroczna lub roczna nie może różnić się od średniej ważonej o więcej 
niż jeden stopień. 
 

11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (sytuacje kryzysowe) 

w PSO wprowadza się następujące zasady: 

 

A. Kształcenie zdalne: 

a)  Ocenie będą podlegać: 

• notatki uczniów w zeszycie przedmiotowym; 

• ćwiczenia/zadania wykonywane podczas realizacji tematu, wykonane w zeszycie 

przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń; 



• karty pracy przesłane przez nauczyciela; 

• wytwory ucznia 

b) Oceny uzyskane z prac wykonanych przez uczniów będą odnotowywane w e-

dzienniku pod symbolem ZN (zdalne nauczanie) i będą miały wagę 3. 

c) Oceny będą wystawiane zgodnie z obowiązującą skalą procentową. 

d) Przy wystawianiu oceny nauczyciel uwzględnia indywidualne predyspozycje 

uczniów, dostosowania wynikające z realizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, postępy ucznia i jego wkład pracy. 

e) W przypadku nieprzesłania przez ucznia materiałów po ustalonym terminie, 

nauczyciel wpisuje symbol  

„-”.  Brak przesłanej pracy w drugim terminie oznaczać będzie ocenę niedostateczną. 

f) Sposób poprawy ocen bieżących i uzupełniania ewentualnych zaległości, 

uczniowie ustalają indywidualnie z nauczycielem poprzez e-dziennik/narzędzie 

wskazane podczas zdalnego nauczania. 

g) Nauczyciel każdorazowo będzie określał dokładny termin wykonania zadania i 

przekazania go do sprawdzenia. Informację o terminach i zakresie odsyłanych 

nauczycielowi materiałów, nauczyciel zamieści w materiałach do lekcji 

udostępnianych uczniom poprzez narzędzie wskazane podczas zdalnego nauczania. 

h) Uczniowie informację zwrotną do nauczyciela będą przesyłać poprzez narzędzie 

wskazane podczas zdalnego nauczania. 

 

B) Kształcenie hybrydowe ( mieszana forma kształcenia): 

a) Kształcenie odbywać się będzie jak w tradycyjnej formie kształcenia (patrz pkt. 4 - 

10), z wykorzystaniem zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz 

wspólnej pracy  

on-line nauczyciela i uczniów. 

 

12. Wymagania z WOS dla klasy VIII    

 

OCENA NIEDOSTATECZNA (1) : 
 
Uczeń: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, 
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 
wiedzy z przedmiotu, 
- popełnia poważne błędy faktograficzne, 
- nie zna podstawowej terminologii przedmiotu, błędnie i niedojrzale formułuje oceny 



i wnioski. 
 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) : 
 
Uczeń: 
- ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, ale opanował 
elementarne 
umiejętności konieczne dla dalszego etapu kształcenia, 
- rozumie polecenia nauczyciela, choć w niepełnym stopniu, 
- opanował podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie w stopniu 
ograniczonym, 
- potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania, 
jest w stanie, z pomocą nauczyciela, zaprezentować wyniki swojej pracy ustnie i 
pisemnie. 
 
 
OCENA DOSTATECZNA (3) : Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień 
dopuszczający, a ponadto uczeń: 
- ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, wykazuje się 
znajomością 
podstawowych wiadomości z WOS-u i ograniczoną umiejętnością ich analizy, 
- rozumie polecenia, 
- potrafi samodzielnie wykonać proste zadania, 
- odnajduje podstawowe informacje w podręczniku, 
- umie hierarchizować i selekcjonować poznane fakty i zjawiska, 
- bierze udział w pracach zespołowych i jest aktywny we współpracy. 
 
 
OCENA DOBRA (4) : Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień dostateczny, 
a ponadto uczeń: 
- ma wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi się 

nimi posłużyć w typowych sytuacjach, 

- poprawnie i zrozumiale prezentuje zagadnienia omawiane na lekcji, 

- formułuje wnioski, 

- jest aktywny na lekcji, 
- umie wykorzystać wiedzę w praktyce w sposób poprawny. 
 
 
OCENA BARDZO DOBRA (5) : Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień 
dobry, a ponadto uczeń: 
- ma pełną wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, 
potrafi 
się nimi posłużyć w różnych sytuacjach problemowych, 
- wykazuje się umiejętnością analizowania i interpretacji wydarzeń, dokonywaniem 
ich 
twórczego oceniania oraz wnioskowania, 
- wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, samodzielnie poszerza 
wiedzę, 
bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań, 



- samodzielnie szuka informacji, potrafi je hierarchizować, selekcjonować oraz 
analizować, 
- ocenia rozmaite zjawiska oraz uzasadnia własne zdanie, 
- skutecznie wykorzystuje poznaną wiedzę oraz opanowane umiejętności w życiu 
publicznym, 
- wykazuje się aktywnością na forum klasy, 
- posiada ogólne wiadomości i umiejętności z zakresu nauk społecznych, podstawy 
teoretyczne i praktyczne, żywo zainteresowany aktualną problematyką społeczno-
polityczną 
 i gospodarczą. 
 
OCENA CELUJĄCA (6) :  
Uczeń: 

- posiada wiedzę z zakresu programu nauczania klasy VIII 

- wykazuje się pełną znajomością faktografii i terminologii przedmiotu, 

- umie prezentować i uzasadnić własne stanowisko, 

- wykazuje się aktywnością na terenie szkoły oraz poza nią, 

- chętnie podejmuje się zadań dodatkowych, 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

z programu danej klasy i proponuje rozwiązania nietypowe, 

- posiada erudycyjną wiedzę z zakresu dyscyplin WOS, w pracach pisemnych ujmuje 

wiele sfer składających się na wiedzę o społeczeństwie, tj. socjologia, politologia, 

prawo, stosunki międzynarodowe, stosuje hierarchizację materiału w dłuższych 

i krótszych okresach, posiada zdolność do szczegółowej analizy poszczególnych 

faktów i zjawisk. 

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WOS do potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

             

 

 

   SŁABOWIDZĄCY: 

− wielkość druku dostosować do możliwości wzrokowych – korzystanie z 

dostosowanej graficznie wersji podręcznika 

− podczas prezentacji ilustracji, modeli, portretów itp zmniejszyć dystans 

między uczniem  

a oglądanym obiektem 

− jeśli to możliwe zrezygnować z pisemnych prac na rzecz wypowiedzi ustnej, 

nie obniżając jednocześnie poziomu wiedzy 

− normą ładnego pisma ucznia słabo widzącego jest pismo czytelne, które jest 

on w stanie odczytać, dlatego nie należy obniżać ocen za graficzną stronę 

pisma 



− przy ocenie wypowiedzi pisemnych, dyktand stosować zasady jak w 

przypadku uczniów z dysortografią 

− przy sprawdzianach pisanych ręcznie, należy wydłużać czas pisania 

− uwzględnić wolne tempo pracy, głównie przy pisaniu i czytaniu, oraz 

trudności w kreśleniu map, osi czasu, wykresów, diagramów 

− zadania do wykonania, rozwiązania, na sprawdzianach, klasówkach winny 

być przygotowane w formie pisemnej, aby nie tracił czasu na przepisywanie 

z tablicy lub zapisywanie na kartce 

− wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań w czasie lekcji  

− w klasie umieścić ucznia przy oknie lub miejscu gdzie lepiej mu się pracuje 

− często zadawać pytanie: „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia 
słownego trafności doznań wzrokowych. 

− realizowanie treści programowych przy wykorzystywaniu wielu zmysłów 
− nie krytykować i nie oceniać negatywne wobec klasy 
− korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu 

poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi 

 

 

SŁABOSŁYSZĄCY: 

− zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla ucznia w pierwszej 
ławce w rzędzie od okna. 

− umożliwić dziecku odwracanie się w kierunku innych kolegów 
odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi 

− nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka 
zwrócony twarzą w jego stronę - nie powinien chodzić po klasie, czy być 
odwrócony twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z 
jego ust 

− mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać 
gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji 

− trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. 
zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, 
szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i 
wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe zmęczenie. Takie 
zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, 
ponieważ są wzmacniane przez aparat 

− upewniać się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie 
rozumiane przez ucznia słabo słyszącego -w przypadku trudności 
zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, 
używając prostego, znanego uczniowi słownictwa.  

− podczas omawiania nowego tematu, nowych i ważniejszych słów, dat na 
lekcji historii itp., wypisywać je na tablicy i jak najczęściej używać pomocy 
wizualnych (tablic, wykresów, rysunków itp.) 

− aktywizować ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, 
podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, 
umowne gesty, mimiką twarzy 

− podczas lekcji często zwracać się do ucznia słabo słyszącego, zadawać 
pytania by zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu 
lepsze zrozumienie tematu 



− uwzględnić wolne tempo czytania 
− uczeń czytając lekturę, krótkie opowiadanie itp. może założyć tzw. 

słowniczek niezrozumiałych zwrotów 
− przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów 

wynikających z niedosłuchu, nie powinny one obniżyć ogólnej oceny pracy 
− nie należy krytykować oraz nie oceniać negatywnie wobec klasy 

 

Oczekiwane efekty kształcenia - zgodnie z PSO. 

 

 
 
ASPERGER: 

− omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności  
− systematyczne przywoływać uwagę i kontakt wzrokowy 
− stosować proste i jasne komunikaty bezpośrednio do ucznia 
− konsekwentnie przestrzegać wprowadzonego systemu nagradzania za 

zachowanie i aktywność ucznia 
− wydłużyć czas pracy ucznia 
− zachęcać do nawiązywania kontaktów i pracy w grupie z rówieśnikami 
− nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy 
− korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu 

poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi 
 

Oczekiwane efekty kształcenia - zgodnie z PSO. 

 
 

DYSLEKSJA:  

− ze względu na wolne tempo czytania i pisania zmniejszyć ilość zadań 

(poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub 

wydłużyć czas pracy ucznia. Formy te należy stosować zamiennie – uczeń 

pozostawiony w klasie dłużej niż rówieśnicy, narażony na komentarze z ich 

strony sam zacznie rezygnować z dodatkowego czasu; 

− w pracach pisemnych wskazane jest stosowanie testów wyboru, zadań 

niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli to uczniowi skupić się na 

kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania;  

− wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości 

powinno odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania 

kierowane do ucznia powinny być precyzyjne;  

− podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych 

przekształceń, należy umożliwić uczniowi ustne skomentowanie 

wykonywanych działań;  

− unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na 

przerwie lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany. W ten sposób 

umożliwiamy dziecku przypomnienie wiadomości, skoncentrowanie się, a 

także opanowanie napięcia emocjonalnego, często blokującego wypowiedź;  



− dobrze jest posadzić ucznia blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się 

jego koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców 

rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość 

tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu;  

− upewnić się, że uczeń zrozumiał treść zadania, 

− wspólnie z uczniem czytać i analizować treści zadań, 

− nie przyspieszać tempa rozwiązywania zadań 

− kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia 

poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe 

rozumienie jednorazowo przeczytanego tekstu, może uniemożliwić 

wykazanie się wiedzą z danego materiału) 

 

Sposób  oceniania:  

− W ocenie pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie poprawności toku 

rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego. Nauczyciel 

powinien zwrócić uwagę na graficzne rozplanowanie sprawdzianów – pod 

treścią zadania powinno być wolne miejsce na rozwiązanie. Pozwoli to 

uniknąć niepotrzebnych pomyłek przy przepisywaniu zadań na inną stronę 

np. gubienia, mylenia znaków, cyfr, oraz symboli. Materiał programowy 

wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń można 

podzielić na mniejsze partie. Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić na 

korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp. 

− Ocenianie ucznia z dysleksją rozwojową odbywa się według kryteriów 

przyjętych  dla wszystkich uczniów  z tym że bierze się przy ocenie pod 

uwagę następujące wymagania:  

− ocenę poprawności rozumowania 

− trafność interpretacji jest przedkładana nad ocenę szczegółowej 

poprawności zapisu symboli i znaków graficznych, 

− błędy w zapisie dat, wieków, zagranicznych nazwisk 

 

 

DYSORTOGRAFIA:  

− ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, 

których nie ma wpodręczniku; jeśli to możliwe dać uczniowi gotową notatkę 

do wklejenia,  

− często sprawdzać zeszyt ucznia,  

− nie omawiać błędów popełnianych przez ucznia przy całej klasie tylko 

indywidualnie,  

− oceniać przygotowanie ucznia do zajęć, jego zaangażowanie,  

− nie krytykować brzydkiego pisma, niezręcznych ruchów.  

 

Oczekiwane efekty kształcenia - zgodnie z PSO. 

 

 



DYSGRAFIA: 

− dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie 

treści.  

− wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, 

takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być 

niekonwencjonalne np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, 

może go poprosi, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu 

materiału.  

− może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na 

komputerze.  

 

Oczekiwane efekty kształcenia - zgodnie z PSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla Szkoły Podstawowej 

Wymagania – klasa VIII 

 

I. Wiedza i rozumienie. Uczeń: 

- wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania 

grup społecznych oraz społeczności lokalnej i regionalnej, a także wspólnoty 

etnicznej i państwowej 

- uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w życiu szkoły oraz 

grup, w których uczestniczy 

- wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej 

- przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy 

władz publicznych 

- posiada podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego 

przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych 

- wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym 

publicznego 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń: 

- znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego 

- wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z 

życia społecznego 

III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

- rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych 

- planuje dalszą edukację, uwzględniając swe umiejętności i zainteresowania 

- wyjaśnia związek między godnością a prawami, które mu przysługują 

- przedstawia własne prawa i obowiązki 

- powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i 

obywatelskiej 

- rozpoznaje przypadki łamania praw w swoim otoczeniu 

- argumentuje zasadność postaw obywatelskich – m. in. odpowiedzialności, 

troski o dobro wspólne i tolerancji 

- rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań 

IV. Komunikowanie  i współdziałanie. Uczeń: 

- komunikuje się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego, oraz 

dyskutuje  

i przedstawia własne argumenty w wybranych sprawach tego typu 

- rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych 

- współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich 

- wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę 

samorządności 

- korzysta z prostych procedur oraz z możliwości, jakie stwarzają obywatelom 

instytucje życia publicznego – wskazuje gdzie załatwić proste sprawy urzędowe 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

I. Społeczna natura człowieka. Uczeń: 



- uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia znaczenie potrzeb 

społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania) 

- przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej 

autoprezentacji 

- wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę 

nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna 

współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w 

grupie 

- rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; 

wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; 

- podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się 

asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych 

przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; przedstawia różne 

formy zachowań asertywnych; 

- uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne 

interesy, inne cele); 

- przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady. 

 

II. Rodzina. Uczeń: 

- charakteryzuje rodzinę jako grupę społeczną; przedstawia role rodziców i osób 

starszych w rodzinie; analizuje wartości ważne dla jego rodziny; 

- analizuje wpływ, jaki rodzina wywiera na dzieci; przedstawia prawa i obowiązki 

dzieci w rodzinie; 

- wyjaśnia jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; wymienia główne źródła jego 

dochodów (z działalności zarobkowej: pracy, działalności gospodarczej, umów 

cywilnoprawnych oraz ze świadczeń społecznych – w powiązaniu z rodzajami 

ubezpieczeń społecznych); 

- wymienia kategorie wydatków gospodarstwa domowego; planuje jego budżet. 

 

III. Szkoła i edukacja. Uczeń: 

- przedstawia funkcje szkoły w systemie edukacji oraz strukturę polskiego 

systemu edukacyjnego; 

- charakteryzuje klasę szkolną, pozalekcyjne koło zainteresowań, życie szkolnej 

społeczności; przedstawia działania samorządu uczniowskiego; wyjaśnia, jak 

przeprowadzane są wybory organów samorządu szkolnego; 

- wymienia prawa i obowiązki ucznia; rozpoznaje przypadki naruszania praw 

uczniów oraz pracowników szkoły; przedstawia sposoby dochodzenia praw, 

które zostały naruszone; 

- charakteryzuje oczekiwane kompetencje wybranych kategorii społeczno-

zawodowych i ich miejsce na rynku pracy; 

- planuje dalszą edukację, uwzględniając swoje zainteresowania, zdolności i 

umiejętności, a także rady innych osób oraz sytuację na rynku pracy 

 

IV. Prawa człowieka. Uczeń: 



- uzasadnia, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych; 

wyjaśnia, że jest ona źródłem powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych 

i niezbywalnych wolności i praw człowieka; analizuje sformułowania preambuły 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 

- wykazuje różnice między prawami a wolnościami człowieka; wymienia prawa i 

wolności osobiste zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 

- wymienia prawa dzieci i analizuje przepisy Konwencji o prawach dziecka; 

- podaje przykłady działań Rzecznika Praw Dziecka; przedstawia cele 

działalności Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci; 

- wymienia prawa i wolności polityczne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej; wykazuje, że dzięki nim człowiek może mieć wpływ na życie publiczne; 

- wykazuje, że prawa człowieka musza być chronione, wyjaśnia rolę Rzecznika 

Praw Obywatelskich i podaje przykłady jego działań; 

- przedstawia przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony 

praw człowieka; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się zjawiskom braku 

tolerancji wobec róznych mniejszości. 

 

V. Nieletni wobec prawa. Uczeń: 

- rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym 

werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy 

powiadomić w takich sytuacjach; 

- przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów 

Internetu; rozpoznajeprzemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią 

reagować; 

- wyjaśnia na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i 

przestępstw; 

- przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb 

porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami. 

 

VI. Społeczność lokalna. Uczeń: 

- wymienia zadania samorządu gminnego; przedstawia główne źródła 

przychodów i kierunki wydatków w budżecie gminy; 

- przedstawia jak zorganizowany jest urząd gminy (miasta/dzielnicy); podaje w 

jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy; przedstawia możliwości 

załatwienia spraw poprzez e-urząd; posługuje się formularzami urzędowymi – 

wypełnia wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego; 

- wymienia organy stanowiące i wykonawcze w gminie (mieście/dzielnicy); 

przedstawia, jak są one wybierane i jak mogą zostać odwołane; podaje 

uprawnienia tych organów; 

- podaje kto pełni funkcje wójta/burmistrza/prezydenta miasta i 

przewodniczącego rady gminy/miasta; znajduje w mediach lokalnych 

informacje na temat publicznych działań osób pełniących funkcje w organach 

samorządu terytorialnego; 

- znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z 



jej dziejów; 

- rozpoznaje problemy społeczne swojej społeczności lokalnej (np. wynikające z 

sytuacji demograficznej, gospodarczej, infrastrukturalnej); formułuje sądy 

dotyczące tych problemów. 

 

VII. Społeczność regionalna. Uczeń: 

- znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i 

postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w 

jego skład oraz pozostałe województwa; 

- wymienia zadania samorządu powiatowego i województwa; 

- podaje w jakim wydziale starostwa powiatowego można załatwić wybrane 

sprawy; posługuje się formularzami urzędowymi – wypełnia wniosek o paszport 

(delegatura urzędu wojewódzkiego); 

- wymienia organy stanowiące i wykonawcze samorządu powiatowego i 

województwa; przedstawia jak są one wybierane i jak moga zostać odwołane; 

podaje zadania tych organów; 

- przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej. 

 

VIII. Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna. Uczeń: 

- wyjaśnia co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty 

narodowej/etnicznej oraz co łączy człowieka z ojczyzną – Polską; przedstawia 

te więzi na własnym przykładzie; 

- wyjaśnia czy obywatelstwo różni się od narodowości; przedstawia warunki 

nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa i wymienia inne formy uznania 

za obywatela polskiego oraz nadania obywatelstwa polskiego; wymienia 

konstytucyjune obowiązki obywatela; 

- analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia czym powinna 

przejawiać się postawa patriotyczna młodego i dorosłego człowieka; 

- wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę 

posługujacą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym 

uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za 

Konstytucją RP – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym; 

- uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe 

(regionalną, narodową/etniczną, panstwową/obywatelską, europejską); 

rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, 

oraz uzasadnia potzrebę przeciwstawiania się tym zjawiskom. 

 

IX. Udział obywateli w zyciu publicznym – społeczeństwo obywatelskie. Uczeń: 

- podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, 

aktywność, przedsiebiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga 

cywilna); wykazuje odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich 

urzeczywistnienia dla pożytku publicznego 

- przedstawia cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w 

społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że dziaalność tego typu prowadzi do 



realizacji różnorodnych potrzeb; 

- przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających 

młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy 

działalności wolontariuszy; 

- przedstawia formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych, 

przykłady realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców finansowanych z 

budżetów obywatelskich oraz przedsięwzięć podejmowanych przez 

młodzieżowe rady gminy/miasta; 

- uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; 

rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań 

 

X. Środki masowego przekazu. Uczeń: 

- przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia ich 

znaczenie dla wolności słowa 

- znajduje w mediach wiadomości na wskazany temat; odróżnia informacje o 

faktach od komentarzy i opinii; wyjaśnia na czym powinna polegać rzetelność 

dziennikarzy; 

- przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy; 

- wskazuje cele kampanii społecznych; analizuje materiały z wybranej kampanii 

tego rodzaju; 

- wykazuje znaczenie opinii publicznej; znajduje w Internecie komunikaty z badań 

opinii publicznej oraz odczytuje i interpretuje proste wyniki takich badań. 

 

XI. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń: 

- wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia czym zajmuje się 

władza państwowa; 

- wyjaśnia zasadę suwerenności narodu; przestawia sprawy, które mogą być 

poddane pod referendum; wymienia referenda ogólnokrajowe, których wyniki 

były wiążące oraz referenda lokalne we własnej społeczności, które były ważne; 

- wyjaśnia zasadę przedstawicielstwa (demokracji pośredniej); przedstawia 

zasady wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zasady działania i najważniejsze kompetencje izb parlamentu; 

- wyjaśnia zasadę pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których 

przedstawiciele zasiadają w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach 

stanowiących samorządu terytorialnego; przedstawia cele działania partii 

politycznych oraz wykazuje, że konkurują one w życiu publicznym;znajduje 

informacje na temat działań wybranej partii (jej struktur regionalnych lub 

centralnych) 

- wyjaśnia zasadę republikańskiej formy rządu; przedstawia sposób wyboru i 

podstawowe kompetencje Prezydenta RP; znajduje informacje o życiorysie 

politycznym osób pełniących ten urząd, które wybrano w wyborach 

powszechnych oraz o działaniach urzędującego Prezydenta RP; 

- wyjaśnia zasadę państwa prawa, w tym zasady niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów; wyjaśnia podział na sądy powszechne i administracyjne 



oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego; przedstawia w jakich 

sprawach orzeka sąd rejonowy; 

- wyjaśnia zasadę konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji; 

znajduje w Konstytucji RP przepisy dotyczące wskazanej kwestii; podaje 

kompetencje Trybunału Konstytucyjnego RP 

- wyjaśnia zasadę trójpodziału władzy; objaśnia konieczność poparcia 

większości sejmowej dla Rady Ministrów RP (bądź jej działań); przedstawia 

podstawowe kompetencje Rady Ministrów RP; podaje imiona i nazwiska 

urzędujących prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów RP; wykazuje, że 

decyzje podejmowane w wybranym ministerstwie mają wpływ na życie jego 

rodziny. 

 

XII. Sprawy międzynarodowe. Uczeń: 

- wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i 

Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego; 

- wymienia cele działania Unii Europejskiej; znajduje informacje o życiorysie 

politycznym Ojców Europy oraz obywateli polskich pełniących ważne funkcje w 

instytucjach unijnych; 

- przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii 

Europejskiej dla pracowników i osób podróżujących; znajduje informacje o 

wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej gminie lub swoim regionie; 

- przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii 

Europejskiej i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego 

- formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego 

świata; rozważa propozycje działań w kierunku poprawy warunków życia innych 

ludzi na świecie. 

 


