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

stawowym  

dla klasy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
 

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 opanował 

wymagania na 

ocenę bardzo do-

brą, a ponadto: 

1. Rzeczpospolita 

Polska jako demo-

kratyczne państwo 

prawne 

 

1.-2. (1.1. – 1.2) Rzecz-

pospolita jako demokra-

tyczne państwo prawne. 

– zna podstawy 

ustroju Rzeczypo-

spolitej 

– omawia zasady 

ustroju zawarte w 

konstytucji 

– rozróżnia władzę 

ustawodawczą, 

wykonawczą, są-

downiczą i teryto-

rialną w Rzeczypo-

spolitej 

– ocenia realizację 

zasady praworząd-

ności w Polsce 

– analizuje podsta-

wy prawne ustroju 

Rzeczypospolitej, 

określa wady i 

zalety konstytucji 

2. Młody obywatel 

w urzędzie 
 

3. (2.1) Obywatelstwo 

polskie i unijne. 

– wyjaśnia pojęcie 

obywatelstwa 

– zna dokumenty, 

które regulują kwe-

stie prawne obywa-

telstwa  

– omawia zasady 

nabywania obywa-

telstwa 

– porównuje prawa 

obywatela w Rze-

czypospolitej i UE 

– analizuje zasady 

nabywania obywa-

telstwa polskiego i 

unijnego 

– uzasadnia swoją 

opinię na temat 

nieakceptowania 

przez Polskę prawa 

do podwójnego 

obywatelstwa 

 4. (2.2) Uzyskiwanie 

podstawowych doku-

mentów. 

– wie, jak uzyskać 

podstawowe doku-

menty: dowód osobi-

sty, paszport, prawo 

jazdy 

– wyjaśnia podsta-

wowe pojęcia zwią-

zane z tematem: 

obowiązek meldun-

kowy, dowód reje-

stracyjny, paszport, 

faktura VAT 

– potrafi wypełnić 

wnioski o wydanie 

podstawowych 

dokumentów 

– analizuje dane 

dotyczące PESEL 

– omawia różnice 

przy rejestracji 

różnych pojazdów 

– uzasadnia ko-

nieczność posiada-

nia świadectwa 

homologacji dla 

danego typu samo-

chodu 
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 5. (2.3) Udział obywate-

la w wyborach i refe-

rendach. 

– zna formy udziału 

obywateli w życiu 

publicznym 

– omawia czynne i 

bierne prawo wy-

borcze 

– porównuje wybo-

ry na Prezydenta 

RP, do Parlamentu, 

samorządów teryto-

rialnych i Parla-

mentu Europejskie-

go 

 

– potrafi przedsta-

wić system wybor-

czy w Rzeczypo-

spolitej 

– analizuje przy-

czyny niskiej fre-

kwencji obywateli 

w wyborach i refe-

rendach 

 6. (2.4) Konstytucyjne 

prawo obywatela do 

informacji. 

– wie, co to jest in-

formacja publiczna 

– omawia prawo 

obywatela do infor-

macji publicznej 

– rozróżnia sposo-

by udostępniania 

informacji publicz-

nej 

– analizuje powody 

odmowy podania 

informacji publicz-

nej 

 

– ocenia problem 

jawności życia 

publicznego 

 7. (2.5) Procedury od-

woławcze od decyzji 

urzędów. 

– zna dokumenty, 

które regulują proce-

dury odwoławcze 

postępowania admi-

nistracyjnego 

– potrafi wypełnić 

podanie i złożyć 

zażalenie na decyzję 

publiczną 

– rozróżnia formy 

odwoławcze od 

postępowania ad-

ministracyjnego; 

omawia proces 

odwoławczy w 

Rzeczypospolitej 

– potrafi uzasadnić 

potrzeby zastoso-

wania postępowa-

nia odwoławczego 

– dokonuje oceny 

problemów wystę-

pujących w środo-

wisku, w sprawie  

których można by 

skierować petycje 

do władz lokalnych 

3. Prawo i sądy 
 

8. (3.1) Pojęcie prawa i 

norm prawnych. 

– zna podstawowe 

pojęcia związane z 

prawem 

– rozróżnia rodzaje 

norm prawnych; 

omawia funkcje 

prawa 

– wskazuje po-

szczególne elemen-

ty normy prawnej: 

hipotezę, dyspozy-

cję i sankcję 

– ocenia kondycję 

naszego prawa; 

wyjaśnia, jakie 

prawo jest „dobre” 

– potrafi interpre-

tować zapisy przy-

kładów norm 

prawnych 

 9. (3.2) Podstawowe 

zasady prawa i funkcjo-

nowania sądów. 

– wymienia konsty-

tucyjne zasady funk-

cjonowania sądów 

– wyjaśnia znacze-

nie zasady domnie-

mania niewinności 

– omawia najważ-

niejsze zasady pro-

cesowe gwaranto-

wane w konstytucji 

– potrafi wyjaśnić 

znaczenie udziału 

obywateli w spra-

wowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 

– analizuje pracę i 

funkcjonowanie 

polskiego wymiaru 

sprawiedliwości; 

sądownictwo pol-

skie porównuje z 

sądownictwem w 

prawie anglosa-

skim 
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 10. (3.3) Źródła i gałęzie 

prawa. 

– zna źródła prawa 

obowiązującego w 

Polsce 

– omawia hierarchię 

aktów prawnych w 

Polsce 

– rozróżnia gałęzie 

i dziedziny prawa 

– analizuje po-

szczególne działy 

prawa międzynaro-

dowego i europej-

skiego 

– uzasadnia, jakie 

znaczenie dla funk-

cjonowania pań-

stwa ma hierarchia 

aktów prawnych 

 11. (3.4) Wybrane za-

gadnienia prawa pol-

skiego. 

– wyjaśnia podsta-

wowe pojęcia: prze-

stępstwo, prawo kar-

ne, prawo cywilne, 

pozew itp. 

– omawia poszcze-

gólne dziedziny 

prawa; wie, czym 

się zajmują 

– potrafi sformuło-

wać dowolny po-

zew do sądu i uza-

sadnić go 

– potrafi napisać 

akt oskarżenia do-

tyczący naruszenia 

dowolnego artykułu 

prawa karnego 

 

– potrafi interpre-

tować wybrane 

przepisy kodeksu 

karnego 

 12. (3.5) Uczestnicy 

procesu sądowego. 

– wymienia uczest-

ników procesu kar-

nego i cywilnego 

– wyjaśnia poszcze-

gólne pojęcia zwią-

zane z procesem 

karnym i cywilnym 

 

– rozróżnia kolory 

żabotu, lamówek i 

mankietów sę-

dziów, prokurato-

rów, obrońcy i 

radcy 

 

– uzasadnia rolę 

czynnika społecz-

nego w sądzie 

– analizuje osobo-

we źródła dowo-

dowe i instytucję 

świadka koronnego 

 13. (3.6) Przebieg po-

stępowania sądowego. 

– zna etapy procesu 

karnego; wyjaśnia 

podstawowe pojęcia 

– omawia główne 

prawa, jakie przy-

sługują ofierze, 

sprawcy i świadko-

wi przestępstwa 

 

– sporządza zawia-

domienie o popeł-

nieniu przestępstwa 

– ocenia problem 

obowiązku powia-

domienia o popeł-

nieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu 

– uzasadnia zna-

czenie mediacji w 

procesie karnym i 

cywilnym 

 14. Prawo i sądy − lek-

cja powtórzeniowa. 

 

     

 15. Prawo regulatorem 

życia społecznego – 

lekcja sprawdzająca. 

 

     

4. Bezpieczeństwo 
 

16. (4.1) Organy odpo-

wiedzialne za porządek i 

bezpieczeństwo we-

– wymienia instytu-

cje, które realizują 

zadania w zakresie 

– omawia zadania 

instytucji odpowie-

dzialnych za porzą-

– określa podsta-

wowe uprawnienia 

policji i służb od-

– przedstawia 

przykłady naduży-

wania uprawnień 

– ocenia działal-

ność instytucji 

odpowiedzialnych 
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wnętrzne państwa. 

 

bezpieczeństwa we-

wnętrznego w Rze-

czypospolitej 

dek i bezpieczeń-

stwo wewnętrzne: 

Policji, ABW, 

Agencji Wywiadu, 

CBA, Straży miej-

skiej, Straży Gra-

nicznej, Ochrony 

kolei i BOR-u 

 

powiedzialnych za 

porządek i bezpie-

czeństwo we-

wnętrzne 

przez policję i inne 

służby odpowie-

dzialne za porządek 

i bezpieczeństwo 

za porządek i bez-

pieczeństwo 

 17. (4.2) Problemy prze-

stępczości w Polsce. 

– wyjaśnia pojęcie 

przestępczości i pato-

logii społecznej; zna 

jej przejawy 

– charakteryzuje 

zjawiska patolo-

giczne wśród mło-

dzieży 

– rozróżnia sposób 

postępowania i 

kary wobec nielet-

nich ze względu na 

wiek 

– proponuje sposo-

by uniknięcia  prze-

stępstwa i przeciw-

działania mu 

– uzasadnia swoją 

opinię na temat 

odpowiedzialności 

za popełnione 

zbrodnie 

 

 18. (4.3) Przepisy praw-

ne dotyczące sprzedaży i 

konsumpcji alkoholu, 

papierosów i narkoty-

ków. 

– zna przepisy doty-

czące sprzedaży na-

pojów alkoholowych, 

używania tytoniu i 

wyrobów tytonio-

wych 

– wymienia kary, 

jakie grożą za wy-

twarzanie, sprowa-

dzanie, udzielanie, 

ułatwianie i nakła-

nianie do zażywania 

substancji psycho-

tropowych i odurza-

jących 

 

– potrafi przedsta-

wić sposób walki z 

„dopalaczami” 

– przedstawia ar-

gumenty za lub 

przeciw legalizacji 

narkotyków lekkich 

w Polsce 

– uzasadnia swoje 

stanowisko doty-

czące zdelegalizo-

wania wyrobów 

tytoniowych 

5. Edukacja i praca 

w Polsce i w Unii 

Europejskiej 
 

19. (5.1) Prawa i obo-

wiązki ucznia. 

– zna genezę praw 

dziecka 

– omawia prawa i 

obowiązki ucznia 

– charakteryzuje 

dokumenty, które 

odnoszą się do 

praw ucznia 

– dowodzi, czy 

instytucje, które 

zajmują się ochroną 

praw ucznia, speł-

niają swoje zadanie 

 

– analizuje doku-

menty prawne; 

wyciąga wnioski 

 20. (5.2) Szkolnictwo 

wyższe w Polsce i w 

Europie. 

– zna strukturę 

szkolnictwa wyższe-

go w Rzeczypospoli-

– omawia zasady 

przyjmowania na 

wyższe uczelnie w 

– charakteryzuje 

programy unijne 

dotyczące szkolnic-

– rozróżnia syste-

my nauki w zależ-

ności od organiza-

– uzasadnia potrze-

bę podejmowania 

nauki w szkole 
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tej i w Europie Polsce i Europie twa wyższego cji zajęć i ze 

względu na organ 

prowadzący 

 

wyższej 

 21. (5.3) Polska w stre-

fie Schengen. 

– wie, co to jest stre-

fa Schengen i z czym 

ją powiązać 

– wyjaśnia podsta-

wowe pojęcia zwią-

zane ze strefą 

Schengen 

– charakteryzuje 

warunki bezpiecz-

nego podróżowania 

po świecie 

– ocenia fakt przy-

stąpienia Polski do 

strefy Schengen 

– uzasadnia korzy-

ści i zagrożenia 

wynikające z 

członkostwa Polski 

w strefie Schengen 

 

 22. (5.4) Zatrudnianie 

młodzieży i podejmo-

wanie działalności go-

spodarczej. 

– zna możliwości 

zarabiania przez 

młodych ludzi 

– podaje, jakie 

umowy mogą za-

wierać młodzi lu-

dzie i jakie są zasa-

dy opodatkowania 

ich dochodów 

– charakteryzuje 

ogólne zasady po-

dejmowania pracy i 

zakładania wła-

snych przedsię-

biorstw w Unii 

Europejskiej 

– sporządza Euro-

pass-CV 

– uzasadnia korzy-

ści i zagrożenia 

wynikające z po-

dejmowania dzia-

łalności gospo-

darczej przez 

młodych ludzi 
 

6. Prawa człowieka 
 

23. (6.1) Pojęcie i gene-

za praw człowieka. 
– wyjaśnia znaczenie 

pojęcia prawa czło-

wieka i wymienia ich 

naturalne cechy 

– rozróżnia trzy 

generacje praw 

człowieka i podaje 

przykładowe prawa 

– omawia najważ-

niejsze dokumenty 

związane z prawa-

mi człowieka 

– przedstawia hi-

storyczny rodowód 

praw człowieka 

– analizuje doku-

menty dotyczące 

praw człowieka 

 24. (6.2) Podstawowe 

prawa i wolności czło-

wieka. 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęć: prawa i wol-

ności człowieka 

– wymienia podsta-

wowe prawa i wol-

ności człowieka 

– wyjaśnia, co 

oznacza, że prawa 

człowieka są po-

wszechne, przyro-

dzone i niezbywal-

ne 

– charakteryzuje 

najważniejsze po-

stanowienia Po-

wszechnej Deklara-

cji Praw Człowie-

ka, Europejskiej 

Konwencji Praw 

Człowieka i Kon-

wencji 

o Prawach Dziecka 

– ocenia Konstytu-

cję Rzeczpospolitej 

pod kątem praw 

człowieka 
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 25. (6.3) Przykłady ła-

mania praw człowieka. 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęcia: łamanie 

praw człowieka, i 

podaje ich przykłady 

– wyjaśnia przyczy-

ny łamania praw 

człowieka 

– przedstawia na 

wybranych przy-

kładach, w jaki 

sposób i dlaczego 

we współczesnym 

świecie są łamane 

prawa człowieka 

 

– ocenia skutecz-

ność ochrony praw 

człowieka w Polsce 

i na świecie 

– bierze udział w 

debacie klasowej, 

szkolnej lub inter-

netowej na temat 

wybranych praw 

człowieka 

 26. (6.4) Ochrona dóbr 

osobistych – prawo do 

prywatności. 

– wyjaśnia, na czym 

polega prawo do 

prywatności 

– wymienia ochronę 

danych osobowych i 

prawa obywatela w 

kontaktach z me-

diami jako przykła-

dy prawa do pry-

watności 

 

– wyszukuje przy-

kłady naruszania 

prawa do prywat-

ności 

– ocenia skutecz-

ność ochrony dóbr 

osobistych w kon-

tekście prawa do 

prywatności  

– uzasadnia potrze-

bę funkcjonowania 

prawa, które chroni 

dobra osobiste 

7. Ochrona praw i 

wolności  
 

27. (7.1) Gwarancje 

ochrony praw człowieka 

w RP. 

– zna podstawę 

prawną ochrony 

praw człowieka w 

Polsce 

– przedstawia głów-

ne środki ochrony 

praw i wolności w 

Polsce 

– wyszukuje przy-

kłady działań  po-

dejmowanych w 

celu ochrony praw 

człowieka przez 

wybrane instytucje 

– charakteryzuje 

działalność sądów 

powszechnych i 

administracyjnych, 

Trybunału Konsty-

tucyjnego i Krajo-

wej Rady Radiofo-

nii i Telewizji 

 

– ocenia, na ile 

zawarte w Konsty-

tucji RP gwarancje 

praw człowieka są 

wystarczające 

 28. (7.2) Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Rzecz-

nik Praw Dziecka. 

– zna instytucje pań-

stwowe powołane do 

ochrony praw i wol-

ności człowieka 

– opisuje sposób 

działania Rzecznika 

Praw Obywatelskich 

i Rzecznika Praw 

Dziecka 

– określa podsta-

wowe zadania 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich i 

Rzecznika Praw 

Dziecka 

– ocenia, czy w 

Polsce są prze-

strzegane prawa 

dziecka i prawa 

ucznia 

– pisze prostą skar-

gę do Rzecznika 

Praw Obywatel-

skich lub Rzeczni-

ka Praw Dziecka 

według podanego 

wzoru 

 



7 

 

 29. (7.3) Europejski 

system ochrony praw 

człowieka. 

– zna  Europejski 

Trybunał Praw 

Człowieka w Stras-

burgu 

– przedstawia struk-

turę międzynarodo-

wego systemu 

ochrony praw czło-

wieka: system mię-

dzyrządowy (system 

uniwersalny i sys-

temy regionalne) i 

organizacje poza-

rządowe 

 

– określa sposób  

złożenia petycji do 

Europejskiego Try-

bunału Praw Czło-

wieka w Strasburgu 

– charakteryzuje 

działalność instytu-

cji wchodzących w 

skład Europejskie-

go systemu ochro-

ny praw człowieka 

– uzasadnia zna-

czenie działalności 

Europejskiego 

Trybunału Praw 

Człowieka w 

Strasburgu dla 

ochrony praw 

człowieka 

 30. (7.4) Działalność 

organizacji pozarządo-

wych. 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęcia „organizacja 

pozarządowa” 

– wymienia najważ-

niejsze organizacje 

pozarządowe ochro-

ny praw człowieka 

działające w Polsce 

i na świecie 

– przedstawia na 

przykładach działa-

nia podejmowane 

przez ludzi i orga-

nizacje pozarządo-

we broniące praw 

człowieka 

 

 

– charakteryzuje 

działalność organi-

zacji pozarządo-

wych w Polsce 

– w miarę swoich 

możliwości włą-

cza się w wybra-

ne działania orga-

nizacji pozarządo-

wych 

 31. (7.5) Przejawy szo-

winizmu, rasizmu, anty-

semityzmu, ksenofobii i 

homofobii. 

– wyjaśnia znaczenie 

pojęć: szowinizm, 

rasizm, antysemi-

tyzm, ksenofobia i 

homofobia 

– rozpoznaje prze-

jawy rasizmu, szo-

winizmu, antysemi-

tyzmu, ksenofobii i 

homofobii 

– charakteryzuje 

szowinizm, rasizm, 

antysemityzm, 

ksenofobię i homo-

fobię 

 

– uzasadnia potrze-

bę przeciwstawia-

nia się omawianym 

formom dyskrymi-

nacji i braku tole-

rancji 

– uzasadnia swoje 

stanowisko doty-

czące zaangażowa-

nia się w wybrane 

działania na rzecz 

równości i toleran-

cji 

 

 32. Prawo człowieka 

jako istoty ludzkiej w 

świetle dokumentów 

międzynarodowych – 
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lekcja powtórzeniowa. 

 33.  Prawa człowieka w 

Polsce i na świecie – 

sprawdzian wiadomości. 

     

 34. ( ) Naruszanie praw 

człowieka w wybranych 

dziedzinach. 

– wymienia dziedzi-

ny, w których do-

chodzi do naruszania 

praw człowieka 

– poszukuje infor-

macji z różnych 

źródeł  na temat 

naruszania praw 

kobiet i dzieci 

 

– przedstawia 

przykłady narusza-

nia praw w kontek-

ście wolności wy-

znania, prawa do 

edukacji i praw 

humanitarnych  

– charakteryzuje 

wybrane przejawy 

naruszania praw 

człowieka w wy-

branych dziedzi-

nach 

– opracowuje zało-

żenia do projektu, 

który ma zaradzić 

naruszaniu praw 

człowieka w oma-

wianych dziedzi-

nach 


