
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie

w klasie II liceum czteroletniego.

Lp Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący
1 wymienia ,,zasady

ogólne” i katalog praw
człowieka zapisane w
Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
przedstawia sądowe
środki ochrony praw i
wolności w RP oraz
sposób działania
Rzecznika Praw
Obywatelskich(4),przedst
awia warunki jakie muszą
zaistnieć aby Europejski
Trybunał Praw Człowieka
rozpatrzył skargę
obywatela, przedstawia
szczegółowe prawa
mniejszości narodowych i
etnicznych oraz grupy
posługujące się językiem
regionalnym w RP,
wskazuje organizacje
pozarządowe zajmujące
się ochroną praw
człowieka ,przedstawia
problem łamania praw
człowieka w wybranym
państwie
niedemokratycznym

pisze skargę do
Rzecznika Praw
Obywatelskich (według
wzoru), uzasadnia
znaczenie Konwencji o
ochronie praw człowieka
i podstawowych
wolności w kontekście
Europejskiego
Trybunału Praw
Człowieka, pozyskuje
informacje na temat
praw mniejszości
polskiej w różnych
państwach(4-5),
pozyskuje w środkach
masowego przekazu
informacje o
przypadkach naruszania
praw człowieka w
państwach
demokratycznych(4-5),
charakteryzuje działania
organizacji
pozarządowej
zajmującej się ochroną
praw człowieka,
wykazuje różnice w
przestrzeganiu praw
człowieka w państwie
demokratycznym i
niedemokratycznym

wykazuje
znaczenie skargi
konstytucyjnej,
analizuje
wybrany wyrok
Trybunału Praw
Człowieka,
przygotowuje
analizę na temat
naruszania praw
człowieka w
państwie
demokratycznym
(5-6),

2 wyjaśnia czym różnią się
normy prawne od innych
typów norm, wymienia
podstawowe zasady
prawa, przedstawia źródła
prawa w RP i procedurę
ustawodawczą (4),
wskazuje w którym
kodeksie obowiązującym
w RP można znaleźć
przepisy dotyczące
konkretnej sprawy,
wyjaśnia podstawowe
instytucje prawne części
ogólnej prawa cywilnego i
prawa zobowiązaniowego
w RP(osoba fizyczna,
zdolność prawna a
zdolność do czynności
prawnych,
przedstawicielstwo a
pełnomocnictwo,
zobowiązanie), wyjaśnia
podstawowe instytucje
prawne prawa rzeczowego
i spadkowego w

wykazuje szczególną
moc konstytucji (4-5),
rozpoznaje sprawy
regulowane przez prawo
cywilne, rodzinne,
administracyjne i karne,
odróżnia akty
administracyjne od
innego rodzaju
dokumentów, rozpoznaje
kiedy decyzja
administracyjna w RP
jest ważna, pisze
odwołanie od decyzji
administracyjnej,
pisze zawiadomienie o
popełnieniu
przestępstwa, wskazuje
do jakich organów i
instytucji można się
zwrócić w RP o pomoc
prawną w konkretnych
sytuacjach, pisze
wniosek o udzielenie
informacji publicznej

interpretuje
przepisy prawne,
analizuje kazus z
zakresu prawa
cywilnego lub
rodzinnego, w
tym pozew w
takiej sprawie,
analizuje wzory
zażaleń na
postanowienia
organów
administracji
oraz wzory
skargo
wojewódzkiego
sądu
administracyjneg
o



RP(własność, formy
nabycia własności,
spadek, dziedziczenie,
zachowek, wyjaśnia
podstawowe instytucje
prawa rodzinnego
RP(małżeństwo,
wspólnota majątkowa,
prawa i obowiązki
rodziców oraz dziecka, w
tym pełnoletniego,
obowiązek
alimentacyjny),
przedstawia przebieg
postępowania cywilnego
w RP oraz uczestniczące
w nim strony, wyjaśnia,
jak odwołać się od decyzji
organów
administracyjnych,
przedstawia przebieg
postępowania
administracyjnego RP,
przedstawia przebieg
postępowania karnego w
RP oraz uczestniczące w
nim strony, wymienia
główne prawa jakie
przysługują ofierze,
sprawcy i świadkowi
przestępstwa, przedstawia
zadania notariuszy,
radców prawnych,
adwokatów, wyjaśnia , jak
można korzystać w RP z
dokumentacji
gromadzonej urzędach i
archiwach  (ze
szczególnym
uwzględnieniem
e-administracji) oraz jakie
sprawy można dzięki
temu załatwić

3 przedstawia
funkcjonowanie systemu
obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych
RP, wymienia zadania
ZUS, wyjaśnia specyfikę
obowiązkowych i
dobrowolnych
ubezpieczeń zdrowotnych
w RP, przedstawia cele i
zadania centralnej
instytucji koordynującej
funkcjonowanie  służby
zdrowia, wyjaśnia kwestię
korzystania z publicznej
opieki zdrowotnej ,
przedstawia możliwości
kontynuacji edukacji
(studia I stopnia i
jednolite magisterskie,
szkoły kształcące w
zawodzie), wyjaśnia w
jaki sposób podnosić

rozróżnia ubezpieczenia
emerytalne, rentowe,
chorobowe i
wypadkowe(4-5),
przedstawia działania w
celu ograniczenia
bezrobocia i
wykluczenia
społecznego na
przykładzie działalności
urzędu pracy w swoim
powiecie



swoje kwalifikacje
zawodowe

4 przedstawia podmioty
prawa międzynarodowego
publicznego i podstawowe
zasady prawa
międzynarodowego
(powstrzymania się od
groźby użycia siły lub jej
użycia, integralności
terytorialnej, pokojowego
załatwiania sporów,
nieingerencji w sprawy
wewnętrzne państwa
suwerennej równości,
samostanowienia
narodów, suwerenności,
nienaruszalności granic),
wyjaśnia pojęcie
globalizacji wykazuje
jego formy i skutki w
sferze polityki, kultury i
społeczeństwa,
przedstawia najważniejsze
wyzwania związane z
procesem globalizacji,
przedstawia konflikty
etniczne na obszarze
państw członkowskich
UE, lokalizuje je,
wyjaśnia ich przyczyny i
konsekwencje, wyjaśnia
źródła współczesnego
terroryzmu oraz
przedstawia różne
organizacje terrorystyczne
i sposoby i oraz przykłady
ich działania, wymienia
obowiązujące akty prawa
pierwotnego UE,
lokalizuje jej państwa
członkowskie,
przedstawia podstawowe
obszary i zasady działania
UE, przedstawia
najważniejsze instytucje
UE: Komisję, Radę,
Parlament, Radę
Europejską i Trybunał
Sprawiedliwości,
przedstawia prawa
obywatela UE,
przedstawia genezę, cele i
najważniejsze organy
Organizacji Paktu
Północnoatlantyckiego

wykazuje złożoność i
wielopłaszczyznowość
współczesnych
stosunków
międzynarodowych oraz
współzależność państw
w środowisku
międzynarodowym (4-5)
charakteryzuje cele i
najważniejsze organy
ONZ (Zgromadzenie
Ogólne, Rada
Bezpieczeństwa,
Sekretarz Generalny,
Rada Gospodarcza i
Społeczna,
Międzynarodowy
Trybunał
Sprawiedliwości),
rozważa kwestię
korzyści i kosztów
członkowstwa RP w UE

diagnozuje
wpływ
podmiotów
prawa
międzynarodowe
go  na proces
globalizacji,
przedstawia
wybrane
działania ONZ i
ocenia ich
skuteczność,
ocenia wpływ
NATO na
utrzymanie
pokoju
międzynarodowe
go i pozycję
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki na
świecie


