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WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE – zakres rozszerzony, klasy II i III  LO, cz. I. 

Dział Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

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 : 

SPOŁECZEŃSTWO 

1. Socjologia jako 

nauka społeczna 

1.Socjologia jako na-

uka społeczna. 

 

– wie, co to jest socjo-

logia i czym się zajmu-

je; 

– wymienia i przed-

stawia metody i tech-

niki badawcze; 

– charakteryzuje pro-

cesy socjologiczne; 

– analizuje wyniki ba-

dań statystycznych; 

– uzasadnia krytycz-

ne podejście do ba-

dań statystycznych; 

 

2. Życie zbiorowe i 

jego reguły 

1.Człowiek jako isto-

ta społeczna. 

– definiuje znaczenie 

pojęcia istota społecz-

na, socjalizacja; 

– omawia potrzeby 

ludzkie i czynniki ma-

jące wpływ na życie 

społeczne; 

– dowodzi, że człowiek 

jest istotą społeczną; 

– uzasadnia, że czynni-

ki biologiczne, geogra-

ficzne, demograficzne, 

ekonomiczne i kultu-

rowe mają wpływ na 

życie społeczne; 

 

– uzasadnia, w jaki 

sposób potrzeby 

uznania i współza-

wodnictwa wpływają 

na życie społeczne; 

 2.Socjalizacja i role 

społeczne. 

– wyjaśnia pojęcie so-

cjalizacji pierwotnej i 

wtórnej; 

- omawia czynniki ma-

jące wpływ na proces 

rozwoju człowieka; 

– charakteryzuje pro-

ces przechodzenia z 

jednej roli do drugiej; 

- przeprowadza analizę 

społeczeństwa jako 

układu ról społecznych; 

 

– interpretuje wybra-

ne role społeczne; 

 3.Zbiorowość spo-

łeczna.  

– wymienia rodzaje 

więzi społecznych; 

– omawia etapy po-

wstawania więzi spo-

łecznych; 

– charakteryzuje rolę 

mediów jako instru-

mentów pośredniczą-

cych w relacji ze świa-

tem; 

– uzasadnia, jakie za-

grożenia niesie za sobą 

obecność nowocze-

snych technologii w 

życiu codziennym; 

– analizuje szanse 

społeczności lokal-

nych na rozwój 

wspólnoty; 

– uzasadnia, jakie fo-

bie XXI wieku niosą 

za sobą nowoczesne 

technologie; 

 

 4. Normy społeczne.  – wymienia rodzaje 

norm społecznych i 

przejawy kontroli spo-

łecznej; 

– definiuje podstawo-

we pojęcia: normy 

społeczne, kontrola 

– omawia rodzaje 

norm społecznych; 

– określa ich funkcje 

w życiu społecznym; 

– opisuje przejawy 

kontroli społecznej; 

– wyjaśnia przyczyny 

przestępczości i dewia-

cji przy pomocy róż-

nych teorii; 

– wyszukuje przykłady 

stygmatyzacji społecz-

nej; 

– podaje ich przyczyny 

i następstwa; 

– wskazuje okolicz-

ności, które wywołu-

ją anomię i określa 

jej skutki dla społe-

czeństwa; 
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społeczna, anomia i 

stygmatyzacja spo-

łeczna; 

 5. Ład społeczny. - definiuje pojęcie ład 

społeczny, konsensus, 

równowaga społeczna; 

– omawia czynniki 

kształtujące ład spo-

łeczny, prawo, moral-

ność; 

– charakteryzuje ele-

menty ładu społeczne-

go: współpracę, umie-

jętność osiągania kon-

sensusu, hierarchię 

wartości, równowagę 

społeczną, porządek 

społeczny; 

 

– ocenia, czy społe-

czeństwo polskie ma 

umiejętność osiągania 

konsensusu; 

– uzasadnia, którą 

teorię ładu społecz-

nego uważa za słusz-

ną; 

 6.Instytucje społecz-

ne. 

– wyjaśnia pojęcie in-

stytucja społeczna; 

– wymienia rodzaje in-

stytucji społecznych; 

– określa funkcje in-

stytucji społecznych; 

– potrafi je omówić; 

- potrafi uzasadnić, 

skuteczność działania 

niektórych instytucji 

społecznych, np. samo-

rządu uczniowskiego 

– uzasadnia, jakie 

przyczyny wpływają na 

niski poziom zaufania 

społecznego do insty-

tucji społecznych; 

 

– ocenia wybrane 

działania instytucji 

społecznych w Pol-

sce; 

 7.8.Konflikty spo-

łeczne i sposoby ich 

rozwiązywania 

– wie, co to jest dezin-

tegracja społeczna i 

konflikt społeczny; 

– omawia źródła me-

chanizmu konfliktów 

społecznych i ich ro-

dzaje; 

– podaje sposoby roz-

wiązywania konfliktów 

społecznych; 

– rozróżnia konflikty 

wewnętrzne, interper-

sonalne, wewnątrzgru-

powe, międzygrupowe, 

 międzynarodowe, glo-

balne; 

 

– przygotowuje regu-

lamin arbitrażu, ne-

gocjacji oraz media-

cji dotyczących roz-

wiązywania konflik-

tów między uczniami 

a nauczycielem; 

3. Grupa społeczna 1. Pojęcie i typologia 

grup społecznych. 

– wie, co to jest grupa 

społeczna; 

– podaje cechy grupy 

społecznej; 

– omawia na przykła-

dach różne rodzaje 

grup i wyjaśnia funk-

cjonowanie wskazanej 

grupy; 

– charakteryzuje wy-

brane grupy społeczne; 

– wyszukuje niezbędne 

informacje z tekstu 

źródłowego; 

 

– potrafi analizować 

teksty źródłowe; 

– wyróżnia rodzaje 

granic między po-

szczególnymi grupami; 

– potrafi prawidłowo 

sklasyfikować np. 

klasę do odpowied-

nich rodzajów grup 

społecznych i uza-

sadnić swój wybór; 

– 

 2. Grupy odniesienia. – zna pojęcie grupy 

odniesienia i rozumie 

jego znaczenie; 

– rozróżnia grupy od-

niesienia porównaw-

czego, normatywnego 

oraz grupy odniesienia 

pozytywnego i nega-

tywnego; 

 

– wyjaśnia znaczenie 

grup odniesienia pozy-

tywnego i negatywne-

go w procesie socjali-

zacji; 

– na podstawie tekstu 

źródłowego i wiedzy 

pozaźródłowej podaje i 

omawia przyczyny po-

czucia upośledzenia lub 

uprzywilejowania spo-

łecznego; 

– potrafi scharaktery-

zować różne grupy 

odniesienia i uzasad-

nić swoje stanowi-

sko; 
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 3.4.Rodzina jako 

grupa społeczna. 

– wie, co to jest rodzi-

na; 

– zna funkcje rodziny; 

– omawia czynniki 

mające wpływ na 

kształtowanie więzi w 

rodzinie; 

– rozróżnia rodzaje ro-

dziny: wielopokole-

niowe, nuklearne, mo-

no- i poligamiczne; 

 

– interesuje się historią 

własnej rodziny; 

– charakteryzuje różne 

modele rodziny i inne 

formy, jak konkubinat; 

– wyszukuje instytucje 

i organizacje w swoim 

regionie, które wspiera-

ją rodzinę; 

– podaje sposoby, jak 

można zapobiegać de-

gradacji rodziny; 

 

– analizuje problemy 

współczesnej rodzi-

ny; 

– przygotowuje pro-

jekt badawczy na te-

mat zróżnicowania 

rodzin w różnych 

kręgach cywilizacyj-

nych; 

4. Struktura spo-

łeczna 

1. Pojęcie i koncepcje 

struktury społecznej. 

– zna pojęcia: społe-

czeństwo, struktura 

społeczna, klasa, war-

stwa i podaje ich zna-

czenie; 

– wymienia podsta-

wowe elementy struk-

tury społecznej; 

– omawia koncepcje 

struktury społecznej; 

- charakteryzuje ele-

menty struktury spo-

łecznej; 

 

– potrafi wskazać, 

które dobra są dla 

niego najważniejsze i 

uzasadnia swój wy-

bór; 

 

 2.Przemiany struktu-

ry społeczeństwa pol-

skiego. 

– zna strukturę społe-

czeństwa polskiego; 

– wie, co to jest klasa 

średnia; 

– omawia strukturę 

demograficzną, zawo-

dową i klasowo-

warstwową społeczeń-

stwa polskiego; 

 

– charakteryzuje zmia-

ny, jakie zaszły w 

strukturze społeczeń-

stwa polskiego; 

– wie, co to jest paupe-

ryzacja; 

– określa przyczyny 

stratyfikacji społecznej; 

– porównuje skalę nie-

równości społecznych 

w Polsce i wybranym 

państwie; 

 

– uzasadnia związek 

między nierówno-

ściami społecznymi a 

nierównościami 

szans życiowych; 

 3.,4. Ruchliwość spo-

łeczna a nierówności 

szans życiowych. 

 

– wyjaśnia pojęcie 

pionowej i poziomej 

ruchliwości społecz-

nej; 

– wie, skąd wynikają 

nierówności społeczne; 

 

– wyjaśnia uwarunko-

wania pionowej i po-

ziomej ruchliwości 

społecznej; 

 

– podaje przykłady 

awansu i degradacji 

grup społecznych; 

– na przykładzie źródeł 

wskazuje przejawy nie-

równości społecznych; 

– charakteryzuje me-

chanizm i skutki spo-

łecznego wykluczenia i 

podaje sposoby prze-

ciwdziałania temu zja-

wisku; 

– porównuje skalę 

nierówności społecz-

nych w Polsce i wy-

branym państwie; 

 4.,5. Problemy społe-

czeństwa polskiego. 

 

– wymienia problemy 

społeczeństwa pol-

skiego: ubóstwo, bez-

robocie; 

– zna patologie spo-

łeczne i wymienia in-

stytucje zajmujące się 

zwalczaniem patologii 

społecznych; 

– wymienia środki słu-

żące zwalczaniu bez-

robocia; 

– omawia problemy 

życia społecznego w 

Polsce; 

– przedstawia sytuację 

młodych ludzi w Pol-

sce; 

- charakteryzuje pro-

blemy społeczeństwa 

polskiego i patologii 

społecznych; 

– wyjaśnia możliwości 

rozwiązywania pro-

blemów społecznych; 

 

– analizuje przyczyny 

problemów społecz-

nych i powstawania pa-

tologii oraz możliwo-

ści, jakie daje profilak-

tyka; 

 

– ocenia działalność 

instytucji, których 

zadaniem jest prze-

ciwdziałanie proble-

mom i patologiom 

społecznym; 
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5. Zmiana społecz-

na 

1.Drogi zmiany spo-

łecznej. 

 

– wie, że istnieją dwie 

drogi zmiany społecz-

nej: rewolucji i refor-

my; 

– zna pojęcie adaptacji 

społecznej; 

– wymienia czynniki 

determinujące zmiany 

społeczne; 

– wyróżnia pięć rodza-

jów adaptacji społecz-

nej pozwalającej prze-

ciwdziałać traumie;  

– wyszukuje z tekstów 

źródłowych i literatury 

różne formy adaptacji 

społecznej; 

– podaje przykłady z 

życia codziennego tego 

zjawiska; 

 

– analizuje sposoby ad-

aptacji do zmiany spo-

łecznej na podstawie 

obserwacji; 

– ocenia dwie drogi 

zmiany społecznej: 

rewolucję i reformę; 

– uzasadnia swoje 

stanowisko; 

 2. Historyczne formy 

społeczeństwa. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

rozwój społeczny, in-

dustrializacja; 

- wymienia typy spo-

łeczeństw w ujęciu 

Karola Marksa i 

współczesnym; 

– charakteryzuje różne 

rodzaje społeczeństw; 

 

– wyjaśnia proces 

przechodzenia społe-

czeństwa z jednej for-

my w drugą; 

– porównuje społe-

czeństwo pierwotne, 

feudalne i industrialne; 

 

– przedstawia teorie 

rozwoju społecznego: 

linearną, teorie cy-

kliczne i dychotomicz-

ne; 

– uzasadnia własne 

stanowisko, która z teo-

rii najlepiej oddaje isto-

tę rozwoju społeczne-

go; 

 

– ocenia historyczne 

formy organizacji 

społeczeństwa; 

 3.Współczesne formy 

społeczeństwa. 

 

– zna pojęcia: społe-

czeństwo postindu-

strialne, globalne, 

otwarte, konsumpcyj-

ne, informacyjne i 

wolnego czasu; 

– omawia cechy 

współczesnego społe-

czeństwa; 

– korzystając z róż-

nych źródeł informacji, 

charakteryzuje zjawi-

sko zwane ”makdonal-

dyzacją”; 

– określa jej wpływ na 

kształtowanie się spo-

łeczeństwa globalnego; 

 

– uzasadnia swoje sta-

nowisko: „Jakie formy 

spędzania czasu są naj-

bardziej korzystne dla 

współczesnego czło-

wieka”; 

 

– analizuje zjawisko 

”makdonaldyzacji”;  

– określa jego wpływ 

na kształtowanie się 

społeczeństwa glo-

balnego; 

 4.,5. Współczesne ru-

chy społeczne. 

 

– zna najważniejsze 

ruchy społeczne: anar-

chizm, feminizm, pa-

cyfizm, ekologizm i 

ruchy obywatelskie; 

- wyjaśnia pojęcie ru-

chu społecznego; 

– wyróżnia ruchy na-

stawione na jednostkę 

i społeczeństwo; 

 

– porównuje formy 

walki stosowane przez 

przedstawicieli róż-

nych ruchów; 

– charakteryzuje wy-

brany ruch społeczny; 

 

– na podstawie źródeł, 

własnej wiedzy i ob-

serwacji przedstawia 

ruchy, które podjęły 

walkę bez użycia siły; 

– analizuje dokumen-

ty ruchów społecz-

nych, np. preambułę 

statutu Partii Kobiet, 

i wyciąga wnioski; 

 6. Człowiek w społe-

czeństwie –lekcja 
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powtórzeniowa. 

 7.Społeczeństwo i 

człowiek jako jed-

nostka w społeczeń-

stwie 

– lekcja sprawdzają-

ca.  

     

6. Naród, ojczyzna, 

mniejszości naro-

dowe 

1. Pojęcie narodu. 

 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęcia: naród, ojczy-

zna; 

– wie, jakie czynniki 

jednoczą naród – kul-

tura, historia itp. 

- wymienia i omawia 

czynniki narodowo-

twórcze: terytorium, 

pochodzenie etniczne, 

organizację polityczną, 

integrację gospodar-

czą, społeczną i kultu-

rę; 

 

– sporządza subiek-

tywną listę czynników 

narodowotwórczych; 

– przedstawia ją w po-

rządku hierarchicz-

nym; 

– porównuje ww. listę 

z listami koleżanek i 

kolegów; 

 

– charakteryzuje dwie 

koncepcje narodu: et-

niczno-kulturową i po-

lityczną 

– analizuje słowa po-

ety C. Norwida „Oj-

czyzna to wielki ob-

owiązek”; 

 2.,3.Świadomość i 

tożsamość narodowa. 

 

- wyjaśnia znaczenie 

pojęcia: świadomość 

narodowa, tożsamość 

narodowa, asymilacja;  

– charakteryzuje po-

stawy współczesnych 

Polaków wobec ojczy-

zny i narodu; 

– omawia czynniki 

sprzyjające asymilacji 

oraz służące zachowa-

niu tożsamości naro-

dowej; 

– przedstawia przejawy 

negatywnego stosunku 

do innych narodowo-

ści; 

 

– korzystając z mate-

riałów źródłowych i 

własnych obserwacji, 

podaje przykłady kse-

nofobii, szowinizmu, 

rasizmu, antysemity-

zmu w Polsce; 

– analizuje postawy 

współczesnych Pola-

ków wobec własnej 

ojczyzny i innych na-

rodów; 

– omawia przykłady 

kosmopolityzmu we 

współczesnym świe-

cie; 

 4.Mniejszości naro-

dowe i etniczne w 

Polsce. 

 

– wie, co to są mniej-

szości narodowe i et-

niczne i kogo nazywa 

się imigrantem; 

– wymienia prawa, ja-

kie przysługują mniej-

szościom narodowym i 

imigrantom; 

– charakteryzuje 

mniejszości narodowe i 

etniczne oraz grupy 

imigrantów żyjące w 

Polsce; 

 

– omawia czynniki 

sprzyjające zachowaniu 

tożsamości narodowej; 

– ocenia stosunek Po-

laków do mniejszości 

narodowych i imi-

grantów; 

7. Procesy narodo-

wościowe i integra-

cyjne we współcze-

1., 2. Integracja naro-

dów świata zachod-

niego. 

– zna przyczyny inte-

gracji europejskiej i 

wyjaśnia pojęcie inte-

– omawia czynniki in-

tegrujące narody Eu-

ropy; 

– charakteryzuje dewi-

zę Unii Europejskiej 

„różnorodność w wie-

– uzasadnia wpływ 

chrześcijaństwa na pro-

ces integracji; 

– analizuje, co wpły-

wa na przyczyny de-

kompozycji organi-
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snym świecie  gracji; lości”; zmów państwowych i 

dezintegrację zbio-

rowości wielonaro-

dowych; 

 

 3. 4. Mniejszości na-

rodowe i ochrona ich 

praw. 

 

– wymienia modele 

polityki wobec mniej-

szości narodowych; 

– porównuje różne 

modele polityki wy-

branych państw wobec 

mniejszości narodo-

wych i imigrantów; 

- wyjaśnia, dlaczego w 

Europie integracja imi-

grantów z państw po-

zaeuropejskich rodzi 

trudności; 

– określa, jaki model 

polityki wobec imi-

grantów realizuje Pol-

ska; 

 

– na podstawie źródeł i 

wiedzy pozaźródłowej 

wskazuje przykłady 

nieprzestrzegania praw 

mniejszości narodo-

wych w Europie; 

– przeprowadza ana-

lizę dokumentów do-

tyczących mniejszo-

ści narodowych; 

 5.,6..Przyczyny i 

skutki konfliktów 

społecznych w pań-

stwach Azji, Afryki i 

Ameryki Południo-

wej. 

 

– wie, jakie konflikty 

toczą się w państwach 

Azji, Afryki i Ameryki 

Południowej; 

– omawia przyczyny i 

sposoby rozwiązywa-

nia długotrwałych 

konfliktów między na-

rodami; 

– omawia podłoże i 

skutki konfliktów spo-

łecznych w tych kra-

jach; 

– na podstawie tekstu 

źródłowego „Wojna 

futbolowa” określa 

znaczenie piłki nożnej 

w polityce państw 

Ameryki Łacińskiej; 

 

– ocenia rolę misji 

pokojowych ONZ i 

innych organizacji 

międzynarodowych 

w rozwiązywaniu 

konfliktów w pań-

stwach Azji, Afryki i 

Ameryki Południo-

wej;  

 

8. Kultura i plura-

lizm kulturowy 

1.Pojęcie i typy kul-

tury. 

 

– wie, co to jest kultura 

i jakie są typy kultury; 

– definiuje pojęcie kul-

tury i omawia po-

szczególne typy kultu-

ry; 

– wskazuje specyficz-

ne cechy typów kultu-

ry; 

– rozróżnia normatyw-

ne i opisowe pojęcie 

kultury; 

– dowodzi, że kultura 

polska ma uniwersali-

styczny charakter; 

 

– określa znaczenie re-

ligii w polskiej kultu-

rze; 

– ocenia wpływ tole-

rancji na życie spo-

łeczne;  

– ocenia wpływ 

kontrkultury na życie 

społeczne; 

– analizuje konse-

kwencje pluralizmu 

kulturowego; 

 2,3.Subkultury mło-

dzieżowe. 

 

– zna najważniejsze 

subkultury młodzie-

żowe; 

– omawia subkultury 

młodzieżowe w Polsce 

i w Europie; 

– rozróżnia subkultury 

o charakterze religij-

nym i agresywnym; 

 

– uzasadnia, jakie za-

grożenia niosą za sobą 

subkultury; 

– analizuje zagroże-

nia, jakie niosą za 

sobą subkultury dla 

jednostek i społe-

czeństwa; 

– podejmuje próbę 

oceny; 
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9. Współczesne 

spory światopoglą-

dowe 

4.,5.Współczesne 

spory światopoglą-

dowe. 

 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęcia: aborcja i euta-

nazja, badania gene-

tyczne; 

– wie, o co toczą się 

spory światopoglądo-

we, jakich obszarów 

dotyczą; 

– zna różne formuły 

sprawiedliwości; 

– omawia kwestię kary 

jako odpłaty lub jako 

sposobu resocjalizacji; 

– rozważa problem 

sprawiedliwości we 

współczesnym świecie 

oraz kwestię dopusz-

czalności aborcji i eu-

tanazji; 

 

– charakteryzuje różne 

spory światopoglądo-

we; 

– uzasadnia traktowa-

nie kary jako odpłaty 

lub jako sposobu reso-

cjalizacji; 

– omawia problem 

badań naukowych i 

genetycznych (in vi-

tro) i ich zastosowa-

nie np. w medycynie; 

– omawia problem 

przyznawania praw 

mniejszościom sek-

sualnym, tak jak mają 

osoby heteroseksual-

ne; 

 

10. Edukacja w 

XXI wieku 

1. System oświatowy 

w Polsce. 

 

– zna i wymienia insty-

tucje, które wchodzą w 

skład polskiego syste-

mu oświatowego; 

– wie, jaki dokument 

reguluje system edu-

kacji w Polsce; 

– omawia zadania 

edukacji w Polsce; 

 

 – omawia wszystkie 

elementy polskiego 

systemu oświaty; 

– na podstawie różnych 

źródeł wskazuje dzia-

łania, które mogą być 

podejmowane przez 

państwo, władze samo-

rządowe oraz organiza-

cje społeczne w celu 

zwiększenia równości 

szans w dostępie do 

edukacji; 

 

 

– uzasadnia i podaje 

przykłady, że polski 

system oświaty jest 

niedopasowany do 

rynku pracy; 

– podejmuje próbę 

oceny polskiego sys-

temu oświatowego; 

 2.Kształcenie usta-

wiczne. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

kształcenie ustawiczne, 

strategia lizbońska i 

uniwersytet trzeciego 

weku; 

– wyjaśnia, w jaki spo-

sób można podnieść 

lub zmienić swoje 

kwalifikacje zawodo-

we; 

– omawia piramidę po-

trzeb A. Maslowa; 

– charakteryzuje spo-

sób zmiany kwalifika-

cji zawodowych; 

– uzasadnia, że uczenie 

się przez całe Zycie 

sprzyja odniesieniu 

sukcesu w karierze za-

wodowej; 

– uzasadnia potrzebę 

kształcenia ustawicz-

nego; 

– podejmuje próbę 

odpowiedzi na pyta-

nie: „czy w Polsce 

właściwie wykorzy-

stuje się potencjał 

osób starszych wie-

kiem”; 

 

 3.Naród, kultura i 

edukacja – lekcja 

powtórzeniowa. 
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 4.Naród, kultura i 

edukacja – lekcja 

sprawdzająca. 

 

     

11. Obywatel i 

obywatelstwo 

1.Pojęcie obywatel-

stwa i sposoby jego 

nabycia. 

 

- wyjaśnia, co to jest 

obywatelstwo i zna 

sposoby jego nadawa-

nia; 

– wyjaśnia pojęcia: 

obywatelstwo, cudzo-

ziemiec, apatryda; 

– wyjaśnia, czym 

obywatelstwo różni się 

od narodowości; 

 

– porównuje procedury 

procesu naturalizacji 

obowiązujące w USA i 

w Polsce; 

– uzasadnia swoją opi-

nię na temat nieakcep-

towania przez Polskę 

prawa do podwójnego 

obywatelstwa; 

– podaje argumenty 

za i przeciw liberali-

zacji przepisów doty-

czących nabywania 

obywatelstwa pol-

skiego; 

 2.Obowiązki obywa-

tela Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

- wymienia obowiązki 

obywatela RP; 

– wyjaśnia pojęcia: 

demagogia, uspołecz-

nienie, wolontariusz; 

– omawia wzory oby-

watelskiego działania; 

– charakteryzuje wzór 

obywatela w państwie 

demokratycznym; 

– uzasadnia własne 

stanowisko dotyczące 

odpowiedzi na pyta-

nie: „czy podatek od 

osób fizycznych jest 

niezbędny”; 

 

 3.Obywatelskie nie-

posłuszeństwo. 

 

– zna pojęcie obywa-

telskiego nieposłu-

szeństwa; 

– podaje kilka przy-

kładów; 

 

– wyjaśnia, na czym 

polega obywatelskie 

nieposłuszeństwo; 

– podaje historyczne i 

współczesne przykła-

dy; 

 

– omawia warunki do-

puszczalności obywa-

telskiego nieposłuszeń-

stwa; 

– charakteryzuje różne 

formy obywatelskiego 

nieposłuszeństwa, np. 

ekotaż, ruch lemieszy, 

blokady, okupacje bu-

dynków, ukrywanie 

uchodźców, obozy sta-

cjonarne lub czasowe, 

odmowa współpracy, 

sabotaż; 

 

– przedstawia argu-

menty za i przeciw 

obywatelskiemu nie-

posłuszeństwu; 

12. Społeczeństwo 

obywatelskie 

1. Pojęcie i koncepcje 

społeczeństwa oby-

watelskiego. 

 

 

– zna pojęcie społe-

czeństwa obywatel-

skiego; 

– wie, na czym ono po-

lega; 

– wyjaśnia pojęcia: au-

torytaryzm, grupy inte-

resu, lobbing, społe-

czeństwo obywatel-

skie; 

–wymienia instytucje, 

które przyczyniają się 

do rozwoju społeczeń-

stwa obywatelskiego; 

– przedstawia filozo-

ficzny rodowód kon-

cepcji społeczeństwa 

obywatelskiego; 

– charakteryzuje istotne 

postawy prawne umoż-

liwiające działalność 

różnych form organiza-

cji; 

– przedstawia argu-

menty za i przeciw 

tezie „społeczeństwo 

szkolne jako społe-

czeństwo obywatel-

skie w miniaturze”; 
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 2.,3.Formy aktywno-

ści społecznej. 

 

– wymienia formy ak-

tywności społecznej; 

– opisuje formy ak-

tywności obywateli w 

ramach społeczności 

lokalnej, regionu, pań-

stwa oraz na poziomie 

globalnym; 

– charakteryzuje lokal-

ne organizacje poza-

rządowe; 

– przedstawia zasady 

zakładania i funkcjo-

nowania stowarzyszeń, 

fundacji i organizacji 

pożytku publicznego; 

 

– uzasadnia znaczenie 

swobody zrzeszania się 

dla jakości życia pu-

blicznego; 

– argumentuje swoje 

stanowisko na temat 

związków zawodo-

wych: „czy spełniają 

swoje zadanie?” 

13. Opinia publicz-

na 

1.Opinia publiczna. 

 

– wie, co to jest opinia 

publiczna i jakie są 

sposoby jej wyrażania; 

– wyjaśnia, jak kształ-

tuje się opinia publicz-

na; 

– wyjaśnia, na czym 

polega specyfika mar-

ketingu społecznego; 

 

– wskazuje przykłady 

wpływu opinii pu-

blicznej na decyzje po-

lityczne; 

– analizuje i interpretu-

je wyniki badań opinii 

publicznej; 

– przeprowadza w 

najbliższym otocze-

niu mini sondaż opi-

nii publicznej na te-

mat: działalności cha-

rytatywnej, ochrony 

środowiska czy pro-

blemów lokalnych i 

interpretuje go; 

  

14. Środki maso-

wego przekazu 

2., 3.Pojęcie i funkcje 

współczesnych me-

diów. 

 

– wie, co to są media i 

jaką rolę pełnią w pań-

stwie; 

– wymienia funkcje 

mediów; 

– przedstawia najważ-

niejsze media w Polsce 

i na świecie; 

– wyjaśnia pojęcie 

mass media; 

– charakteryzuje wy-

brane media lokalne; 

– rozróżnia funkcje, ja-

kie pełnią media w 

państwie demokratycz-

nym i niedemokratycz-

nym; 

– odróżnia informacje 

od komentarzy; 

 

– analizuje przekazy 

medialne; 

– ocenia ich wiary-

godność; 

 4. Podstawy prawne 

funkcjonowania me-

diów w Polsce. 

 

– wie, na czym polega 

zasada wolności słowa; 

– zna pojęcie pluralizm 

mediów i wie, w czym 

się on wyraża; 

 

– wyjaśnia, jakimi za-

sadami etycznymi po-

winny kierować się 

media; 

– charakteryzuje syl-

wetkę prawego dzien-

nikarza; 

– korzysta ze źródeł i 

analizuje je, uzasadnia 

swoje stanowisko; 

– uzasadnia znacze-

nie pluralizmu me-

diów; 

 5. Rola internetu. 

 

 

– wyjaśnia pojęcie In-

ternet; 

– wymienia najpopu-

larniejsze usługi sie-

ciowe; 

– określa rolę Internetu 

i omawia zagrożenia, 

jakie za sobą niesie; 

– analizuje treści i kry-

tyczne je odbiera; 

– ocenia zasoby In-

ternetu z punktu wi-

dzenia rzetelności i 

wiarygodności in-

formacji; 
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 6. Obywatel w pań-

stwie i media – lekcja 

powtórzeniowa. 

     

 7. Obywatel w pań-

stwie i media – lekcja 

sprawdzająca 

 

     

POLITYKA 

1. Pojęcie polityki 

 

1. Pojęcie polityki. 

 

– wie, co to jest polity-

ka i czym się zajmuje; 

– przedstawia różne 

rozumienia pojęcia 

„polityka”; 

 

– omawia to pojęcie w 

ujęciu historycznym; 

– wymienia dyscypliny 

politologii; 

 

– charakteryzuje różne 

koncepcje polityki; 

– analizuje źródła; 

– ocenia stosunek Po-

laków do polityki; 

2. Demokracja 1. Pojęcie i geneza 

demokracji. 

 

– zna pojęcie demo-

kracja i wie, co ozna-

cza; 

– wyjaśnia pojęcie 

demokracja; 

– omawia fazy rozwo-

ju demokracji w ujęciu 

historycznym; 

- charakteryzuje głów-

ne fazy kształtowania 

się systemu demokra-

tycznego; 

 

– analizuje źródła; 

– wskazuje cechy de-

mokracji ateńskiej; 

– interpretuje słowa 

W. Churchilla na te-

mat demokracji; 

 2., 3. Polskie tradycje 

demokratyczne. 

 

– wie, na czym polega-

ła demokracja szla-

checka i co to była 

Konstytucja 3 maja; 

– opisuje polskie tra-

dycje demokratyczne; 

– charakteryzuje de-

mokrację szlachecką, 

Konstytucję 3 maja i 

konstytucję marcową z 

1921 r.; 

– analizuje, na czym 

polegał wkład Polski w 

rozwój demokracji w 

Europie i na świecie; 

– uzasadnia, na czym 

polegał wkład Pola-

ków w rozwój demo-

kracji w Europie i na 

świecie; 

–zajmuje własne sta-

nowisko; 

 

 4. Fundamentalne za-

sady demokracji. 

 

– wymienia najważ-

niejsze zasady demo-

kracji; 

– opisuje wartości bę-

dące fundamentem 

współczesnej demo-

kracji; 

– charakteryzuje war-

tości demokratyczne: 

wolność, równość, 

sprawiedliwość, porzą-

dek i efektywność; 

 

– wyszukuje z tekstu 

źródłowego zapisy od-

noszące się do funda-

mentalnych zasad de-

mokracji; 

– podaje argumenty, 

za pomocą których 

Monteskiusz uzasad-

nia konieczność roz-

działu poszczegól-

nych władz; 

 5. Formy demokracji. 

 

- wymienia formy de-

mokracji bezpośredniej 

i pośredniej; 

– omawia poszczegól-

ne formy demokracji 

bezpośredniej i po-

średniej; 

– rozważa, jak we 

współczesnym pań-

stwie można realizo-

wać inne formy demo-

– wyszukuje z tekstu 

źródłowego niezbędne 

informacje; 

– potrafi odszukać w 

– bierze udział w de-

bacie na temat form 

demokracji; 

– ocenia formę wy-
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kracji bezpośredniej 

niż referendum; 

najbliższym otoczeniu 

przejawy łamania zasad 

i procedur demokra-

tycznych; 

  

borów w Polsce; 

3. Polityka, ideolo-

gie, doktryny i pro-

gramy polityczne 

1. Kultura polityczna. 

 

– wyjaśnia pojęcie kul-

tury politycznej; 

– podaje różne przy-

kłady kultury poli-

tycznej; 

– charakteryzuje kultu-

rę polityczną współ-

czesnej Polski; 

– korzystając ze źródeł, 

wyszukuje niezbędne 

informacje; 

– formułuje własne 

stanowisko na temat 

kultury politycznej Po-

laków; 

 

– wysuwa argumenty 

za i przeciw tezie, że 

nieuczestniczenie w 

wyborach pozbawia 

nas wpływu na rzą-

dzenie krajem; 

 2.,3.Współczesne 

ideologie. 

 

– wie, co to jest ideo-

logia; 

– wymienia najważ-

niejsze ideologie; 

– wyjaśnia pojęcia: 

ideologia polityczna, 

materializm dialek-

tyczny, totalitaryzm, 

populizm; 

– zna najważniejsze 

założenia poszczegól-

nych ideologii; 

 

– charakteryzuje naj-

ważniejsze ideologie 

polityczne; 

– charakteryzuje ideo-

logie totalitarne; 

– analizuje teksty źró-

dłowe; 

– wyszukuje odpo-

wiednie fragmenty; 

– porównuje pozycję 

człowieka w poszcze-

gólnych ideologiach; 

– ocenia poszczegól-

ne ideologie: 

 4. Współczesne dok-

tryny polityczne. 

 

– wie, czym różni się 

ideologia od doktryny 

politycznej; 

– podaje najważniejsze 

typy i rodzaje doktryn 

politycznych; 

– charakteryzuje naj-

ważniejsze współcze-

sne doktryny politycz-

ne; 

– uzasadnia podział 

doktryn na lewicowe, 

prawicowe i centrowe; 

– zajmuje własne 

stanowisko na temat 

doktryn i argumentu-

je je; 

 

 5. Program politycz-

ny. 

 

- wie, czego dotyczy 

treść programów poli-

tycznych; 

– wyjaśnia pojęcie 

programu politycznego 

i wymienia jego części 

składowe; 

 

 

– na podstawie źródeł 

charakteryzuje wybra-

ne programy partii po-

litycznych; 

– korzystając ze źródeł, 

porównuje programy 

polityczne; 

– analizuje programy 

wybranych partii; 

– ocenia wartość me-

rytoryczną i wartość 

przekazu; 

4. Systemy partyjne 1. Definicja i typolo-

gia partii politycz-

nych. 

 

– wie, co to jest partia; 

– wymienia najważ-

niejsze rodzaje partii 

politycznych (masowe, 

kadrowe, rozwinięte, 

konserwatywne, chrze-

– wyjaśnia pojęcie par-

tii politycznych; 

– wymienia cechy par-

tii jako grupy społecz-

nej; 

– omawia funkcje par-

tii politycznych i poda-

je przykłady tendencji 

zmian, jakie zachodzą 

w organizacji i działal-

ności współczesnych 

– porównuje funkcje 

partii politycznych w 

państwach demokra-

tycznych i niedemokra-

tycznych; 

– analizuje podstawy 

prawne funkcjono-

wania partii politycz-

nych; 

– zna reprezentatyw-

ne partie poszczegól-
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ścijańsko-

demokratyczne, libe-

ralne i socjaldemokra-

tyczne oraz ekologicz-

ne i radykalne); 

partii politycznych; nych typów w Euro-

pie; 

– omawia sposób fi-

nansowania partii po-

litycznych; 

 

 2. Współczesne sys-

temy partyjne. 

 

– wie, co to jest system 

partyjny; 

– wyróżnia trzy pod-

stawowe typy syste-

mów partyjnych: jed-

nopartyjny, dwupartyj-

ny i wielopartyjny; 

– wyjaśnia pojęcie sys-

tem partyjny; 

– omawia systemy par-

tyjne; 

– charakteryzuje sys-

temy partyjne: jedno-

partyjny, dwupartyjny i 

wielopartyjny; 

– korzystając z różnych 

źródeł i wiedzy po-

zaźródłowej, charakte-

ryzuje jeden z syste-

mów partyjnych, np. 

Niemiec, Wielkiej Bry-

tanii, Francji lub Sta-

nów Zjednoczonych; 

 

– przedstawia wady i 

zalety systemu wie-

lopartyjnego; 

 3. Partie polityczne w 

Polsce. 

 

– wie, jakie partie poli-

tyczne działają w Pol-

sce i są reprezentowa-

ne w Sejmie; 

– omawia warunki za-

łożenia partii politycz-

nej w Polsce; 

– podaje sposób finan-

sowania partii poli-

tycznych; 

-charakteryzuje polską 

scenę polityczną; 

– analizuje ustawę o 

partiach politycznych i 

wyciąga wnioski; 

– uzasadnia, czy par-

tie polityczne powin-

ny być finansowane z 

budżetu państwa; 

 4.Współczesne sys-

temy wyborcze. 

 

– wie, co to jest system 

wyborczy i jakie sys-

temy się wyróżnia; 

– opisuje podstawowe 

zasady ordynacji 

większościowej i pro-

porcjonalnej; 

– wyjaśnia znaczenie 

prawa wyborczego dla 

reprezentatywności 

wyborów i tworzenia 

rządzącej koalicji; 

 

– analizuje ordynacje 

wyborcze i wyciąga 

wnioski; 

– wysuwa argumenty 

za ordynacją więk-

szościową lub pro-

porcjonalną; 

 5. Polityka jako zja-

wisko społeczne – 

lekcja powtórzenio-

wa. 

 

     

 6. Polityka i demo-

kracja – lekcja 

sprawdzająca. 

 

     

5. Instytucja pań-

stwa 

1.Pojęcie i geneza 

państwa. 

– wie, co to jest pań-

stwo; 

– wymienia cechy pań-

– wyjaśnia na przykła-

dach relacje między 

narodem a państwem; 

– opisuje najważniej-

sze teorie genezy pań-

stwa; 

– porównuje koncepcje 

genezy państwa; 

– uzasadnia swoją 

opinię na temat za-

chowania suweren-
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 stwa; ności zewnętrznej 

współczesnego pań-

stwa; 

 

 2.Władza państwowa. 

 

- wie, co to jest władza 

i jakie są jej rodzaje; 

– wyjaśnia pojęcie 

władzy, legitymizacji, 

alienacji i inne warian-

ty patologii władzy, 

jak oligarchizacja, biu-

rokratyzacja, korupcja, 

partykularyzm, nepo-

tyzm, klientelizm oraz 

brutalizację i inwigila-

cję; 

 

– opisuje najważniej-

sze teorie genezy pań-

stwa: Arystotelesa, tei-

styczna, umowy spo-

łecznej, podboju i 

przemocy oraz marksi-

stowska; 

– charakteryzuje zjawi-

sko legitymizacji wła-

dzy, odnosząc teorię 

Maxa Webera do histo-

rycznych i współcze-

snych przykładów; 

– odróżnia suweren-

ność zewnętrzną od 

suwerenności we-

wnętrznej; 

 3. Funkcje państwa. 

 

– zna najważniejsze 

funkcje, jakie spełnia 

państwo; 

– omawia poszczegól-

ne funkcje;  

– wyjaśnia pojęcia: 

abolicja, amnestia, 

państwo opiekuńcze; 

– rozróżnia przedmio-

towe i systemowe 

funkcje państwa; 

– charakteryzuje we-

wnętrzne funkcje pań-

stwa na kilku pozio-

mach: prawodawczą, 

porządkową, admini-

stracyjną, gospodar-

czo-organizacyjną, so-

cjalną oraz kulturalno-

oświatową; 

 

– wyszukuje przykłady 

poszczególnych funkcji 

z materiału źródłowe-

go; 

– wskazuje wady i za-

lety państwa opiekuń-

czego; 

– ocenia wypełnianie 

obowiązków przez 

państwo; 

 4.Historyczne i 

współczesne formy 

państwa. 

 

– wie, jak dzielą się 

państwa i według ja-

kich kryteriów; 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęć: monarchia, re-

publika, autonomia, 

federacja, konfedera-

cja, państwo unitarne, 

demokratyczne, auto-

rytarne i totalitarne; 

– przedstawia na 

schemacie podział 

państw według róż-

nych kryteriów; 

– wymienia wszystkie 

państwa europejskie 

będące monarchiami;  

– charakteryzuje 

współczesne formy 

ustrojowe wybranych 

państw; 

– uzasadnia własne 

stanowisko, opinię na 

temat autonomii, czy 

może ona być zagro-

żeniem jedności pań-

stwa; 
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 5.,6.Modele ustrojo-

we państw demokra-

tycznych. 

 

– wie, co to jest model 

ustrojowy i wymienia 

najważniejsze modele 

ustrojowe; 

– wyjaśnia, jakie mo-

dele ustrojowe obo-

wiązują w poszczegól-

nych państwach; 

– omawia system ob-

owiązujący w Polsce; 

 

– przedstawia krótką 

charakterystykę modeli 

ustrojowych poszcze-

gólnych państw; 

– porównuje sposób 

powoływania, rolę i 

kompetencje głowy 

państwa w Wielkiej 

Brytanii i Niemczech 

oraz prezydentów we 

Francji i USA; 

– ocenia rolę monar-

chy w Wielkiej Bry-

tanii i kanclerza w 

Niemczech; 

– ocenia rolę prezy-

dentów w USA i Ro-

sji; 

 7.Zasady odpowie-

dzialności konstytu-

cyjnej i politycznej. 

 

– wie, co to jest odpo-

wiedzialność konstytu-

cyjna i polityczna; 

– wyjaśnia pojęcie od-

powiedzialności kon-

stytucyjnej i politycz-

nej; 

– omawia odpowie-

dzialność karną, cy-

wilną, międzynarodo-

wą, podaje przykłady; 

 

– analizuje teksty źró-

dłowe; 

– wyszukuje informa-

cje dotyczące odpo-

wiedzialności Prezy-

denta RP przed Trybu-

nałem Stanu; 

– charakteryzuje od-

powiedzialność konsty-

tucyjną w formie impe-

achmentu – podaje 

przykłady jej zastoso-

wania; 

– podaje argumenty 

za lub przeciw ogra-

niczeniu immunitetu, 

który ogranicza od-

powiedzialność karną 

osób sprawujących 

ważne funkcje w 

państwie; 

 8.Relacje między 

państwem a Kościo-

łem i związkami wy-

znaniowymi. 

 

– zna i wymienia naj-

ważniejsze religie: ju-

daizm, chrześcijań-

stwo, islam, hinduizm, 

buddyzm i konfucja-

nizm; 

– wymienia najważ-

niejsze funkcje, jakie 

spełnia religia: inte-

gracja społeczeństwa, 

nadanie sensu ludzkiej 

egzystencji, kontrola 

społeczna, wsparcie 

psychologiczne; 

 

– wyróżnia dwa mode-

le relacji między pań-

stwem a Kościołem: 

państwo wyznaniowe 

oraz świeckie; 

– podaje najważniejsze 

postanowienia konkor-

datu  

– charakteryzuje różne 

typy religii; 

– omawia przepisy 

Konstytucji RP doty-

czące relacji państwo – 

Kościół; 

– ocenia przejawy 

ruchu ekumeniczne-

go w Polsce i na 

świecie na przełomie 

XX i XXI wieku; 

6. Władza ustawo-

dawcza w państwie 

demokratycznym 

9.,10.Władza usta-

wodawcza w pań-

stwie demokratycz-

nym. 

 

– wymienia i ilustruje 

przykładami funkcje 

władzy ustawodaw-

czej; 

– omawia główne 

funkcje parlamentu w 

wybranym państwie 

(Wielka Brytania, Sta-

ny Zjednoczone czy 

Niemcy); 

– opisuje mechanizm 

tworzenia koalicji; 

– charakteryzuje rolę 

opozycji w pracy par-

lamentu; 

– ocenia zasadność 

immunitetu parla-

mentarnego; 

– odróżnia jego for-

my: materialny i 

formalny; 

 

7. Władza wyko-

nawcza w państwie 

demokratycznym 

11.,12.Władza wyko-

nawcza w państwie 

demokratycznym. 

 

– wyjaśnia, co to jest 

głowa państwa i jaką 

rolę może odegrać we 

współczesnym świe-

cie; 

– podaje i omawia 

modele, według któ-

rych może być zorga-

nizowana władza wy-

konawcza (monokra-

tyczny lub dualistycz-

– charakteryzuje kom-

petencje rządu w pań-

stwie demokratycznym 

i relacje między rzą-

dem a głową państwa; 

– ocenia, który model 

jest korzystniejszy: 

monokratyczny czy du-

alistyczny – uzasadnia 

swoje stanowisko; 

– analizuje pojęcie 

kohabitacji w Polsce 

i Europie; 



 15 

ny); 

 

8. Współczesna 

demokracja w Pol-

sce i na świecie – 

problemy i zagro-

żenia 

1.Współczesna de-

mokracja w Polsce i 

na świecie – proble-

my i zagrożenia. 

 

– wie, jakie zjawiska 

zagrażają demokracji – 

wymienia je; 

– omawia patologie 

życia publicznego i 

wyjaśnia, dlaczego 

wpływają one destruk-

cyjnie na życie pu-

bliczne; 

– analizuje przyczyny 

niskiej frekwencji w 

wyborach, podaje spo-

soby przeciwdziałania 

partycypacji; 

– prezentuje sposoby, 

jakimi partie polityczne 

walczą o elektorat, i 

ocenia te działania we-

dług standardów de-

mokracji; 

– analizuje perspek-

tywy rozwoju demo-

kracji w Polsce i na 

świecie – szanse i za-

grożenia; 

 2. Państwo i władza – 

lekcja powtórzenio-

wa. 

 

     

 3. Państwo i władza – 

lekcja sprawdzająca. 

 

     

Do dyspozycji nauczyciela – 5 godzin lekcyjnych (wycieczki dydaktyczne, sesje popularnonaukowe, projekty itp.) 


