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  Opracowany na podstawie programu nauczania WOS-u A. Telickiej-Boneckiej, J. 

Boneckiego oraz podręcznika Z. Smutka, J. Maleski Wiedza o Społeczeństwie- „Odkrywamy 

na nowo”- zakres podstawowy Wydawnictwo OPERON, nr dopuszczenia 407/2011 

 

 

1. Cele kształcenia: 

 

. Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie kształtują u uczniów następujące postawy: 

a) zaangażowanie w działania obywatelskie – uczeń angażuje się w działania społeczne i 

obywatelskie; 

b) wrażliwość społeczna – uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie; 

c) odpowiedzialność – uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, 

konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych; 

d) poczucie więzi – uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i 

globalną; rozumie, na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski; 

e) tolerancja – uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, 

obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; 

przeciwstawia się przejawom dyskryminacji. 

 

      Wymagania ogólne: 

Uczeń: 

 wykorzystuje i tworzy informacje; 

 znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie 

obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach 

publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy; gromadzi i 

wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery 

zawodowej; 

 rozpoznaje i rozwiązuje problemy; 

 rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich 

rozwiązania; 

 współdziała w sprawach publicznych; 

 współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie 

korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia 

publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy; 

 zna zasady i procedury demokracji; 

 wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje 

przypadki jego łamania; 

 zna podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej; 

 opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 zna prawa człowieka i sposoby ich ochrony; 

 wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, 

jak można je chronić. 

     

2. Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

 

Uczeń potrafi: 

 wykorzystywać wcześniej nabytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych; 



 wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować źródła; 

 hierarchizować fakty, porządkować informacje; 

 wyjaśniać pojęcia i terminy na podstawie informacji zamieszczonych w tekście; 

 wyszukiwać argumenty „za” lub „przeciw” określonej tezie; 

 porównywać informacje zamieszczone w podręczniku i w innych źródłach; 

 rozróżniać fakty od opinii; 

 rozpoznać tendencyjność źródeł; 

 integrować informacje pochodzące z różnych źródeł; 

 formułować sądy, rozpoznawać różne punkty widzenia; 

 samodzielnie wnioskować; 

 wypełnić podanie i złożyć zażalenie na decyzję publiczną; 

 sformułować dowolny pozew do sądu i uzasadnić go; 

 napisać akt oskarżenia dotyczący naruszenia dowolnego artykułu prawa karnego; 

 sporządzić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;  

 wypełniać wnioski o wydanie podstawowych dokumentów; 

 określić sposoby walki z dopalaczami; 

 rozpoznać przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii. 

 

3.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 
    a)  kartkówka- obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga zapowiadania. 

    b)  odpowiedź ustna- obejmuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. 

    c)  sprawdzian- odpowiedź pisemna z określonej wcześniej partii materiału lub działu, 
zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

    d) referat, prezentacja multimedialna, plakat na zadany temat. 

    e)  aktywny udział w zajęciach w tym również pozalekcyjnych ( konkursy, olimpiady, 
debaty, projekty itp.) 

    f)  udział w przedsięwzięciach prospołecznych ( np. wolontariacie ). 

W przypadku kartkówek, sprawdzianów przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny 
cyfrowe wg następujących kryteriów: 

 

 
 

Lp                  Oceny                Procent udziału punktów 

1         Niedostateczny ( 1 )                             0-39% 

2         Dopuszczający  ( 2 )                            40-55% 

3         Dostateczny      ( 3 )                            56-75% 

4         Dobry                ( 4 )                            76-90% 



5         Bardzo dobry    ( 5 )                            91-100% 

6         Celujący            ( 6 )   Odpowiedź wykracza poza wymagania 
programowe 

 

4. Formy poprawy oceny, wystawianie oceny semestralnej i końcowej: 

 
a) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni 

b) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, 

kartkówki w formie i terminie ustalonym z nauczycielem 
      c)  Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na 
podstawie ocen cząstkowych. 

 

5. Kryteria dla danej oceny: 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą. 
 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 częściowo rozumie polecenia nauczyciela, 

 dysponuje niepełną wiedzą określoną w programie, 

 potrafi z pomocą nauczyciela nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, 

procesy, postacie życia publicznego, podstawowe dokumenty, 

 wykonuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia, 

 potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić wyniki własnej pracy w formie ustnej i 

pisemnej, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 dysponuje podstawową wiedzą określoną w programie, 

 rozumie polecenia i instrukcje, 

 samodzielnie i poprawnie wykonuje proste zadania, 

 potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju źródłach, 

 dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk, 

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, 

 aktywnie uczestniczy w pracach zespołowych, 

 potrafi wypełnić formularz i napisać podanie, 

 przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej, 

 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 



Ocena dobra 

Uczeń: 

 dysponuje wiedzą w zakresie programu szkolnego, 

 dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach, wykorzystuje je 

do rozwiązania problemu, 

 potrafi w sposób spójny i poprawny zaprezentować omawianą na lekcjach 

problematykę, 

 potrafi formułować i uogólniać wnioski, 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

 formułuje na forum publicznym własne stanowisko i potrafi je uzasadnić, 

 poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

 wykazuje zainteresowanie tematyką zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 dysponuje pełną wiedzą w zakresie programu szkolnego i potrafi wykorzystywać ją w 

różnych sytuacjach, 

 umie samodzielnie poszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji oraz 

hierarchizowania, 

 potrafi dokonywać analizy i interpretacji różnych wydarzeń oraz uzasadnić własny 

sposób oceny, 

 dokonuje właściwej interpretacji nowych zjawisk, 

 rozwiązuje problemy w sposób twórczy, 

 potrafi kierować pracą zespołu, 

 potrafi zorganizować debatę publiczną i ją podsumować, 

 podejmuje skuteczne działania w instytucjach życia publicznego, 

 uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

 wykonuje zadania indywidualne, systematycznie wykorzystując dodatkową literaturę, 

 

 

 Ocena celująca 

Uczeń: 

 dysponuje wiedzą wykraczającą poza program nauczania, 

 wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą zgodną z 

tematyką omawianą na zajęciach, 

 uczestniczy w konkursach, olimpiadach i osiąga wyróżniające wyniki. 
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Opracowano na podstawie programu nauczania WOS nr dopuszczenia DKOS-5002-4/04 oraz 

podręcznika Z. Smutka, J. Maleski, B. Surmacz Wiedza o Społeczeństwie zakres 

podstawowy. 

 

 

1. Cele edukacyjne: 

  * Przekazanie młodzieży odpowiedniego zasobu wiedzy o wartościach, prawach i 
obowiązkach człowieka oraz kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do 
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego. 

  * Kształtowanie postawy poszanowania prawa oraz umiejętności stosowania przepisów 
prawa w państwie. 

  * Pogłębianie tożsamości kulturowej i narodowej z zachowaniem świadomości wspólnoty 
kulturowej narodów Europy. 

  * Doskonalenie umiejętności (krytycznej) oceny otaczającej rzeczywistości społeczno-poli-
tycznej. 
  

Wiadomości 

 Uczeń: 

- opisuje znajomość podstawowych mechanizmów regulujących życie jednostki w grupach i 
zbiorowościach społecznych (ład społeczny, systemy regulacyjne, wartości, normy społeczne, 
rytuały), wyjaśnia ich znaczenie i skuteczność w konkretnych sytuacjach życiowych, na 
przykład przy wyborze zawodu, towarzystwa, miejsca pracy i zamieszkania, podczas służby 
wojskowej, pracy społecznej; 

- przedstawia przebieg i skutki konfliktów społecznych; 

- klasyfikuje problemy współczesnego świata, zwłaszcza dotyczące konfliktów międzynaro-
dowych; 

- omawia kulturowe oraz społeczno-polityczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa i 
państwa; 

- definiuje i omawia współczesne formy organizacji społeczeństwa; 

- definiuje pojęcie narodu i tożsamości narodowej; 

- opisuje zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji RP oraz kompetencje głównych instytucji 
władzy państwowej, samorządowej, sądowniczej, organów odpowiedzialnych za porządek i 
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; 

- omawia zasady funkcjonowania demokracji państwa prawa; 

- zna standard postępowania wobec naruszeń prawa; 

- określa podstawowe funkcje, zadania i rodzaje prawa oraz zasady jego tworzenia; 

-wyjaśnia pojęcie potrzeb społecznych, interesów grupowych; 

- przedstawia podstawowy katalog praw człowieka oraz międzynarodowy system ich ochrony; 

-wyjaśnia ideę społeczeństwa obywatelskiego i otwartego; 

- omawia zjawiska i procesy życia społecznego; 

 -określa i analizuje problemy życia publicznego; 

- wyjaśnia swoje zadania i role przypisane w państwie demokratycznym opartym na 
społeczeństwie obywatelskim; 

- omawia organizację i zasady funkcjonowania ważniejszych instytucji państwa polskiego, a 
także wskazuje możliwości wpływania obywateli na ich działalność; 



-wskazuje i omawia powiązania Polski ze strukturami międzynarodowymi, takimi jak: 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy, pakt północnoatlantycki, Unia 
Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej i inne, 

- określa korzyści i koszty wynikające z integracji Polski ze strukturami europejskimi i 
ogólnoświatowymi; 

- zna i wyjaśnia przyczyny problemów współczesnego świata ( konflikty międzynarodowe, 
nierównomierny rozwój państw, proces globalizacji, degradacja środowiska naturalnego i inne ) 

- wskazuje przykłady działań społeczności międzynarodowej zmierzających do rozwiązania 
współczesnych problemów. 
 

Umiejętności 

Uczeń: 

- samodzielnie, świadomie i selektywnie korzysta z bogatego strumienia informacji, szczególnie 
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych; 

- śledzi ze zrozumieniem stanowiska uczestników debaty publicznej; 

- odróżnia opinię  od faktów; 

- właściwie korzysta z przysługujących mu praw i demokratycznych procedur w rozwią-
zywaniu konfliktów; 

- rozróżnia kompetencje poszczególnych organów władzy i instytucji państwowych oraz sa-
morządowych; 

- analizuje motywy działania i wybory dokonywane przez uczestników życia publicznego z 
punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego; 

- skutecznie załatwia swoje sprawy w urzędach i innych instytucjach publicznych; 

- wypełnia druki urzędowe oraz sporządza pisma do władz publicznych i innych instytucji; 

- czyta ze zrozumieniem podstawowe dokumenty prawne (prawa cywilnego, karnego, 
administracyjnego oraz międzynarodowego w zakresie ochrony praw człowieka); 

- czyta ze zrozumieniem teksty dziennikarskie, publicystyczne i popularnonaukowe dotyczące 
nauk społecznych, polityki i prawa; 

-określa korzyści i koszty wynikające z integracji polski ze strukturami europejskimi i 
światowymi. 

2. Cele wychowawcze: 

Uczeń: 

- rozwija i umacnia poczucie własnej wartości i niezależności; 

- kształtuje umiejętność samodzielnego kierowania swoim rozwojem; 

- doskonali umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie z zachowaniem 
obowiązujących norm społecznych; 

- przejawia samodzielność w podejmowaniu przemyślanych decyzji i działań dotyczących 
problemów obywatelskich; 

- dokonuje właściwej oceny swoich decyzji i działań; 

- rzetelnie wypełnia powinności obywatelskie; 

- działa w duchu poszanowania prawa i prawdy oraz akceptacji decyzji podjętych w de-
mokratyczny sposób, bez względu na osobisty interes; 

- właściwie pojmuje zadania i role przypisane mu w państwie demokratycznym opartym na 
społeczeństwie obywatelskim; 

- ma świadomość związku własnych interesów z dobrem publicznym; 

-wykazuje postawę tolerancji oraz otwartości na poglądy innych osób; 



- przejawia aktywność społeczną i obywatelską, zwłaszcza wobec przykładów patologii 
społecznej 

- ma świadomość wspólnoty i potrzeby współpracy z innymi narodami Europy, przy 
zachowaniu i poszanowaniu swojej odrębności narodowej, 

-  ze współczuciem reaguje na problemy współczesnego świata ( głód, klęski żywiołowe, 
łamanie praw człowieka); 

- wykazuje postawę poszanowania pokoju. 

 

3. Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

 

 

- znajomość i rozumienie podstawowych mechanizmów regulujących życie jednostki w 
zbiorowościach społecznych; 

- umiejętność wykazania funkcjonowania tych mechanizmów w znanych uczniowi zbioro-
wościach: rodzinie, klasie szkolnej, szkole, środowisku lokalnym; 

- umiejętność określenia reguł i norm dotyczących wypełnianych przez ucznia ról społecznych; 

- rozumienie pozycji rodziny jako podstawowej grupy społecznej; 

- znajomość norm prawnych regulujących funkcjonowanie rodziny; 

- rozumienie przyczyn problemów współczesnej rodziny; 

- umiejętność wskazania sposobów rozwiązywania problemów współczesnej rodziny; 

- umiejętność określenia problemów środowiska lokalnego i sposobów ich rozwiązania; 

- umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie społecznej z zachowaniem obowią-
zujących norm społecznych; 

- rozumienie struktury społeczeństwa i wynikających z niej problemów; 

- znajomość czynników narodowotwórczych; 

- umiejętność określenia najbardziej pożądanych postaw związanych ze świadomością 
narodową; 

- rozumienie potrzeby ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce; 

- znajomość podstawowych mechanizmów regulujących życie społeczne; 

- rozumienie związków i zależności między normami moralnymi, religijnymi, prawnymi i 
obyczajowymi; 

- umiejętność wskazania postaw najbardziej korzystnych dla życia społecznego; 

- umiejętność wykazania znaczenia etyki życia społecznego dla harmonii i ładu społecznego; 
- rozumienie przyczyn konfliktów społecznych; 

- umiejętność oceny podejmowanych w społeczeństwie sposobów rozwiązywania konfliktów 
społecznych; 

- znajomość instytucji społecznych; 

- umiejętność wskazania czynników wpływających na ich sku tecz ność; 

- znajomość oraz rozumienie przyczyn podstawowych problemów społeczeństwa polskiego; 

- umiejętność oceny proponowanych i realizowanych sposobów ich rozwiązania; 

- rozumienie procesów dotyczących przemian współczesnej kultury; 

- rozumienie mechanizmów związanych z powstawaniem subkultur młodzieżowych; 

- rozumienie związków kulturowych Polski z innymi kręgami kulturowymi w Europie; 

- umiejętność wskazania pochodzenia najważniejszych elementów kultury polskiej; 

- umiejętność wskazania przemian w kulturze, wynikających z jej umasowienia oraz procesu 



globalizacji; 

- rozumienie idei społeczeństwa obywatelskiego; 

- znajomość podstawowych czynników warunkujących funkcjonowanie społeczeństwa 
obywatelskiego; 

- rozumienie prawa obywatelskiego nieposłuszeństwa; 

- znajomość współczesnych doktryn politycznych; 

- umiejętność określenia doktryn prezentowanych przez polskie ugrupowania polityczne; 

-znajomość genezy współczesnej demokracji; 

- znajomość form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym; 

- umiejętność określenia skuteczności ich wpływu na decyzje władz publicznych; 

- umiejętność korzystania z przysługujących praw i demokratycznych procedur w rozwią- 

zywaniu  konfliktów; 
- umiejętność określenia relacji pomiędzy obywatelem a państwem w systemie demo-

kratycznym, totalitarnym i autorytarnym; 

- znajomość rodzajów kultury politycznej; 

- znajomość pojęcia państwa i jego funkcji; 

- znajomość i rozumienie pojęcia władzy państwowej; 

- umiejętność wskazania przykładów patologii władzy państwowej; 

- znajomość zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji RP; 

- znajomość i rozumienie kompetencji głównych instytucji państwa; 

- umiejętność wykazania związków i zależności pomiędzy kompetencjami poszczególnych 
organów władzy i instytucji państwowych oraz samorządowych; 

- umiejętność wykazania szans i zagrożeń dotyczących decentralizacji władzy; 

- znajomość podstawowych funkcji i rodzajów prawa oraz sposobów tworzenia przepisów 
prawa; 

- znajomość zasad funkcjonowania demokracji i państwa prawa; 

- rozumienie potrzeby poszanowania prawa w państwie; 

- znajomość podstawowego katalogu praw człowieka oraz międzynarodowego systemu ich  

  ochrony 

- umiejętność oceny skuteczności międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka; 

- umiejętność samodzielnego, świadomego i selektywnego korzystania z bogatego strumienia 
informacji, a szczególnie z nowoczesnych technologii informacyjnych; 

- umiejętność krytycznego oceniania otaczającej rzeczywistości społeczno-politycznej; 

- umiejętność formułowania własnych sądów; 

- umiejętność uzasadniania i obrony własnego stanowiska na forum publicznym z wykorzy-
staniem różnych technik argumentacji i środków retorycznych; 

- umiejętność analizowania motywów działania i wyborów dokonywanych przez uczestników 
życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego; 

- umiejętność wypełniania druków urzędowych, na przykład w sprawie dowodu osobistego, 
prawa jazdy, paszportu, aktów stanu cywilnego, a także sporządzania pism do władz 
publicznych i innych instytucji. 

 

4. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

   



a) odpowiedź ustna- obejmuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. 

b) kartkówka- obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga zapowiadania. 

c) sprawdzian- odpowiedź pisemna z określonej wcześniej partii materiału lub działu, 
zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

d) referat, prezentacja multimedialna na zadany temat. 

e) udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych. 

 

W przypadku kartkówek, sprawdzianów przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny 
cyfrowe wg następujących kryteriów: 

 

 
 

Lp                  Oceny                Procent udziału punktów 

1         Niedostateczny ( 1 )                             0-39% 

2         Dopuszczający  ( 2 )                            40-55% 

3         Dostateczny      ( 3 )                            56-75% 

4         Dobry                ( 4 )                            76-90% 

5         Bardzo dobry    ( 5 )                            91-100% 

6         Celujący            ( 6 )   Odpowiedź wykracza poza wymagania 
programowe 

 

 

5. Formy poprawy oceny, wystawianie oceny semestralnej i końcowej: 

 
c) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni 

d) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, 

kartkówki w formie i terminie ustalonym z nauczycielem 

e) Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na 

podstawie ocen cząstkowych. 

6. Kryteria dla danej oceny: 

 

    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą. 

 

    Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

        a)  częściowo rozumie polecenia nauczyciela. 

b) zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego 
działu tematycznego i przy pomocy nauczyciela je odtwarza. 

c) poprawnie, przy pomocy nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, 
zjawiska, procesy, dokumenty, postacie życia publicznego itp. 



d) wykonuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia. 

e) współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

a) rozumie polecenia i instrukcje. 

b) zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je 

prezentuje. 

c) rozumie omawiane zagadnienia. 

d) dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk. 

e) samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania. 

f) umie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. 

g) aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych. 

h) systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

    

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

a)   rozumie polecenia i instrukcje. 

b)  zna omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób 

logiczny i spójny ją prezentuje. 

c)   uogólnia i formułuje wnioski. 

d)  zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów na forum klasy. 

e)   aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 

f)   umie poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 

g)  wykazuje zainteresowanie problematyką omawianą na zajęciach. 

h)  poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

 

a)   wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą 
omawianych treści. 

b)   umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować. 
 

c)   właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązuje problemy. 

d)   umie oceniać otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną zgodnie z przyjętymi 
kryteriami wartości. 

e)   kieruje się dobrem ogółu przy podejmowaniu decyzji, negocjuje stanowisko, osiąga 
kompromis. 

f)   kieruje pracą zespołu rówieśników. 

g)uczestniczy w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające 
wyniki na poziomie szkolnym. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

  a) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularno-naukową i 
specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką. 

  b) uczestniczy w konkursach, olimpiadach i osiąga wyróżniające wyniki. 

  c)  podejmuje się wykonania zadań dodatkowych, wykraczających poza podstawę 
programową. 


