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Wiedza o społeczeństwie zawiera również elementy wychowawcze, w tym wymagania 

dotyczące postaw i przekonań. Chodzi np. o pogłębianie świadomości patriotycznej czy 

kształtowanie poczucia bycia obywatelem. Sposób ich oceny powinien być możliwie 

zobiektywizowany, to znaczy powinien uwzględniać przede wszystkim zdobycie umiejętności 

merytorycznego przedstawiania i uzasadniania poglądów i postaw. Warto ponadto wziąć pod 

uwagę – jako dodatkowe – następujące elementy: 

a. aktywność podczas lekcji, 

b. umiejętność współpracy z innymi, 

c. uczestnictwo w dyskusjach, 

d. systematyczność, obowiązkowość, 

e. odpowiedzialność za podjęte zadania, 

f. udział w konkursach 

g. udział w pracy społecznej na rzecz grupy, np. w samorządzie szkolnym, 

grupie samopomocy itp. 

 

 

ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
– wykonuje proste polecenia, 
– potrafi odtworzyć w sposób niepełny podstawowe wiadomości, 
– określa podstawowe pojęcia, rozpoznaje zjawiska i procesy przy pomocy nauczyciela, 
– wykazuje chęć współdziałania w grupie, 
– prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
– wykazuje się taką wiedzą, umiejętnościami i postawą, że nauczyciel może sądzić, iż uczeń 
będzie w stanie zrealizować podstawowe wymagania w następnym etapie nauczania. 
 
 
ocena dostateczna 
Uczeń: 
– nie opanował wiedzy w stopniu dostatecznym, ale przedstawia ją samodzielnie, 
– właściwie rozumie polecenia nauczyciela, 
– wymagane umiejętności opanował w stopniu podstawowym, 
– potrafi selekcjonować wiadomości, 
– odróżnia poznane zjawiska i potrafi trafnie zilustrować je przykładami. 
– wykonuje poprawnie proste ćwiczenia, 
– uczestniczy w pracach zespołowych, 
– prowadzi notatki z lekcji 
 



ocena dobra 
Uczeń: 
– chętnie stosuje się do poleceń nauczyciela, 
– prezentuje zagadnienia w sposób logiczny i ciągły, 
– wyjaśnia swoimi słowami omawiane zagadnienia, 
– potrafi oceniać wydarzenia i problemy społeczne, 
– przedstawia argumenty uzasadniające własne stanowisko i umie bronić swoich racji, 
– systematycznie przygotowuje się do lekcji i sprawdzianów, 
– wykazuje aktywność podczas lekcji, 
– systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
– wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę, 
– konstruktywnie współpracuje z grupą. 
 
ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
– prezentuje w sposób pełny materiał przewidziany programem, 
– samodzielnie podejmuje trudniejsze zadania, 
– interpretuje i omawia wydarzenia z punktu widzenia zasad życia publicznego, 
– swobodnie korzysta z różnorodnych źródeł, 
– łączy wiedzę z różnych przedmiotów, 
– potrafi samodzielnie formułować opinie i oceny oraz prawidłowo je uzasadniać. 
– twórczo uczestniczy w pracy zespołowej, 
– jest kreatywny, chętnie współdziała w grupie, 
– bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
– wykazuje właściwą postawę wobec innych uczniów, 
– angażuje się w życie szkoły, 
 

ocena celująca 

Uczeń: 

– czerpie wiedzę z różnych źródeł i potrafi ją twórczo wykorzystać, 
– wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 
– osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
– bezinteresownie działa na korzyść szkoły bądź środowiska lokalnego, 
– godnie reprezentuje szkołę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowe wymagania edukacyjne 

 
I. SPOŁECZEŃSTWO I MY 

Wymagania MEN: 1. Podstawowe umiejętności życia w grupie; 2. Życie społeczne;  

3. Współczesne społeczeństwo polskie 

 

Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– podać zasady komunikowania się i współpracy w grupie, 
– wskazać role, jakie ludzie mogą pełnić w społeczeństwie, 
– rozpoznać cechy człowieka, które stanowią o jego społecznej naturze, 
– wymienić główne problemy społeczne. 
 
na ocenę dostateczną: 
– rozumieć znaczenie normy wzajemności i znać konsekwencje jej łamania, 
– określić typy zbiorowości, grup, społeczności; scharakteryzować rodzinę i grupę 
rówieśniczą, 
– odróżnić argumenty uczciwe od nieuczciwych „chwytów” w dyskusji, 
– podać sposoby przeciwstawiania się nietolerancji, 
– omówić główne problemy społeczeństwa polskiego, 
– umieć odnaleźć adresy instytucji, ośrodków i poradni pomagających uzależnionym od 
alkoholu, narkotyków. 
 
na ocenę dobrą: 
– wskazać przyczyny podziałów w społeczeństwie, 
– umieć w sposób kulturalny uczestniczyć w dyskusji, potrafi słuchać i szanować odmienne 
od własnych poglądy, 
– objaśnić znaczenie takich pojęć, jak: asertywność, malkontent, sofistyka, retoryka, 
erystyka, 
– wymienić zasady prowadzenia dyskusji, przewodniczenia zebraniom, przeprowadzenia 
wyborów, 
– przedstawić zasady podejmowania wspólnych decyzji w grupie, 
– wyjaśnić przyczyny powstawania konfliktów grupie i między grupami oraz podać sposoby 
ich rozwiązywania, 
– rozumieć znaczenie więzi społecznych oraz określić rodzaje grup społecznych, w których 
funkcjonuje na co dzień, 
– scharakteryzować warstwy i klasy społeczne, 
– wskazać role grupowe i typy przywództwa; 
– przedstawić strukturę oraz problemy własnej szkoły, wyjaśnić znaczenie norm zawartych w 
regulaminie, 
– przedstawić zasady skutecznego uczenia się. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– wyrażać jasno własną opinię, właściwie dobierać argumenty, trafnie przedstawiać cudze 
stanowisko i wyjaśniać na czym polega różnica zdań, 
– zanalizować pozytywną i negatywną rolę konfliktów w grupie, 
– wskazać związki (analogie) i różnice między mechanizmami funkcjonującymi w małych 
grupach i w społeczeństwie, 
– zaproponować rozwiązanie najważniejszych problemów młodych Polaków i polskiego 
społeczeństwa, 
– działać na rzecz społeczności klasy, szkoły lub innych środowisk. 
 



 
II. NARÓD. PATRIOTYZM. MNIEJSZOŚCI NARODOWE. 
Wymagania MEN: 8. Naród i mniejszości narodowe; 9. Patriotyzm dzisiaj 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– wymienić trzy znaczenia pojęcia naród, 
– wyliczyć mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce, 
– przedstawić znaczenie pojęcia patriotyzm, 
– podać przykłady polskich patriotów. 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić, czym różni się obywatelstwo od narodowości, 
– wymienić czynniki narodowotwórcze, 
– podać przykłady współczesnych państw wielonarodowych oraz narodów bez państw, 
– wskazać różne formy patriotyzmu, odróżnić je do nacjonalizmu, szowinizmu i 
kosmopolityzmu, 
– wskazać na mapie Polski największe skupiska mniejszości narodowych, 
-– wymienić największe skupiska Polonii na świecie. 
 
na ocenę dobrą: 
– wyjaśnić, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają: historia, kultura, język i tradycja, 
– zanalizować polityczne, etniczne, kulturowe znaczenie narodu, 
– wskazać konsekwencje postaw przeciwnych patriotyzmowi, 
– wykazać, do jakich konsekwencji może prowadzić szowinizm i skrajny nacjonalizm (na 
przykładzie Holokaustu czy ideologii rasistowskich), 
– wyszukać w polskiej Konstytucji artykuły, które określają prawa mniejszości narodowych i 
etnicznych, 
– wytłumaczyć znaczenie polskich symboli narodowych w przeszłości i dziś, 
– pokazać w jaki sposób Polacy żyjący za granicą podtrzymują więź z ojczyzną oraz jak 
państwo polskie stara się wspomagać Polonię. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– ocenić stereotypy utrudniające relacje między narodami i zaproponować sposoby ich 
przezwyciężenia, 
– wyjaśnić, jakie znaczenie dla kształtowania się narodu polskiego miały wielonarodowe 
tradycje Polski, 
– scharakteryzować wybraną przez siebie grupę imigrantów na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji, 
– uzasadnić, jak współczesny Polak może być jednocześnie Europejczykiem i członkiem 
społeczności światowej, 
– wskazać przykłady twórczości przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych i ich 
wkład wniesiony do kultury polskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. WŁADZA. PAŃSTWO. DEMOKRACJA 
Wymagania MEN: 10. Państwo i władza demokratyczna 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– podać definicję państwa i wymienić jego funkcje, 
– przedstawić zadania władzy państwowej, 
– podać przykłady państw totalitarnych i autorytarnych, 
– wymienić zasady ustroju demokratycznego, 
– wymienić podstawowe prawa człowieka. 
 
na ocenę dostateczną: 
– przedstawić podstawowe koncepcje władzy, 
– opisać system demokratyczny, totalitarny i autorytarny, 
– przedstawić najważniejsze tradycje demokracji, 
– wymienić różne typy i formy demokracji, 
– rozróżnić prawa człowieka I, II i III generacji. 
 
na ocenę dobrą: 
– wskazać różnicę między państwami totalitarnymi i autorytarnymi, 
– wyjaśnić zasady ustroju demokratycznego, 
– przedstawić zalety i wady demokracji, 
– porównać różne typy i formy demokracji, 
– wyjaśnić czym są prawa człowieka i uzasadnić ich znaczenie. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– zanalizować konflikty występujące między jednostką a państwem w państwie 
demokratycznym, 
– wyjaśnić, jakie są źródła dobrych i złych stron ustroju demokratycznego, 
– wskazać najważniejsze problemy związane z ustrojem demokratycznym, 
– uzasadnić związek między prawami człowieka i zasadami demokracji. 
 
 
IV USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Wymagania MEN: 8. Wybory i wyborcy (zasady demokratycznych wyborów); 11 
Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna; 12. System wyborczy i partyjny 
(procedura wyborów prezydenckich i parlamentarnych); 13. Władza ustawodawcza; 14. 
Władza wykonawcza; 15. Władza sądownicza       Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– określić, co to jest konstytucja, 
– wymienić najważniejsze zasady ustrojowe (suwerenność narodu, podział, władzy, państwo 
prawa, pluralizm), 
– nazwać trzy typy władz (ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza), 
– wymienić nazwisko obecnego prezydenta oraz jego poprzedników, 
– wymienić organy władzy sądowniczej. 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w RP, 
– opisać, czym są zasady ustrojowe, 
– określić główne zadania Sejmu i Senatu oraz prezydenta i Rady Ministrów, 
– zdefiniować czynne i bierne prawo wyborcze, 
– wyjaśnić, co to jest służba cywilna, 
– wymienić typy i zadania administracji publicznej, 
– określić strukturę sądownictwa, 



– wymienić organy kontroli państwa i ochrony prawa (prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli, 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), 
– zdefiniować pojęcia: zdolność prawna, ograniczona i pełna zdolność do czynności 
prawnych. 
 
na ocenę dobrą: 
– wyjaśnić znaczenie zasad ustrojowych, 
– wskazać różnice między trzema typami władz, 
– uzasadnić znaczenie konstytucji w państwie, 
– opisać podstawowe założenia i tryb uchwalenia obecnej Konstytucji RP, 
– wyjaśnić znaczenie przymiotników wyborczych (powszechne, bezpośrednie, równe, tajne), 
– określić, co to jest Zgromadzenie Narodowe i kiedy się zbiera, 
– określić funkcje i kompetencje prezydenta oraz Rady Ministrów, 
– opisać, w jaki sposób uchwalane są ustawy, 
– wskazać różnicę między systemem proporcjonalnym a większościowym, 
– przedstawić zależności między kompetencjami prezydenta i Rady Ministrów, 
– określić warunki i wymagania dla członków korpusu służby cywilnej, 
– wyjaśnić zasady funkcjonowania sądów i trybunałów (niezależność, niezawisłość, 
jednolitość, jawność oraz dwuinstancyjność). 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– wyjaśnić zależności między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, 
– ocenić dobre i złe strony immunitetu parlamentarnego, 
– zanalizować dobre i złe strony systemu wyborczego w Polsce, 
– wyjaśnić i ocenić strukturę systemu sądownictwa. 
 
 
V. SAMORZĄD TERYTORIALNY 
Wymagania MEN: 16. Samorządy i ich znaczenie; 17. Gmina jako wspólnota mieszkańców; 
18. Samorząd powiatowy i wojewódzki       Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– zdefiniować pojęcie samorząd terytorialny, 
– wymienić zasady działania samorządów (m.in. pomocniczości, decentralizacji, 
samodzielności), 
– przedstawić trójstopniowy podział terytorialny, 
– wskazywać na mapie wszystkie województwa. 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić zasady działania samorządów, 
– wymienić zadania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, 
– rozróżnić kompetencje samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, 
– poprawnie wypełnić proste druki urzędowe lub napisać list czy podanie. 
na ocenę dobrą: 
– uzasadnić potrzebę samorządu lokalnego, 
– określić zakres działania samorządu, 
– przedstawić strukturę władz gminy, powiatu, województwa oraz ich zadania, 
– przedstawić tryb powoływania przedstawicieli do samorządu terytorialnego, 
– wyjaśnić, kiedy i dlaczego samorząd może działać sprawniej od państwa, 
– przedstawić zasady finansowania samorządu gminnego, powiatowego, 
– porównać zakres działania wojewody i samorządu wojewódzkiego, 
– wskazywać na mapie wszystkie województwa i znać ich stolice. 
na ocenę bardzo dobrą: 
– ocenić zalety i wady podziału terytorialnego, 
– przestawić mapę możliwych konfliktów i zależności między samorządem lokalnym a 
władzą, 
– uzasadnić odmienność struktury władz w województwie. 



 
 
VI. UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM 
Wymagania MEN: 4. Obywatelstwo; 5. Udział obywateli w życiu publicznym; 7. Wyborcy i 
wybory; 12. System wyborczy i partyjny 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– określić, w jaki sposób człowiek staje się obywatelem (prawo krwi, prawo ziemi, nadanie 
obywatelstwa), 
– przedstawić cechy dobrego obywatela, 
– wymienić prawa i obowiązki obywatelskie, 
– wymienić najważniejsze podmioty życia politycznego, 
– wyliczyć typy organizacji pozarządowych. 
 
na ocenę dostateczną: 
– określić uprawnienia wynikające z obywatelstwa, 
– zdefiniować, czym jest patologia społeczna, 
– wymienić podstawowe prawa osobiste, polityczne i ekonomiczno-społeczne, 
– podać ogólne rozumienie polityki, 
– odróżnić partię polityczną od innych organizacji, 
– scharakteryzować system dwupartyjny i wielopartyjny, 
– przedstawić przykłady działania organizacji pozarządowych. 
 
na ocenę dobrą: 
– wyjaśnić zależność między prawami i obowiązkami obywatelskimi, 
– uzasadnić potrzebę aktywności obywatelskiej, 
– przedstawić argumentację za udziałem w wyborach, 
– wskazać kryteria, którymi powinien kierować się obywatel w wyborach, 
– pokazać związek miedzy poziomem świadomości obywateli a jakością życia społeczno-
politycznego, 
– scharakteryzować partie polityczne obecne w parlamencie (w rządzie i w opozycji), 
– przedstawić znaczenie wolontariatu. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– wyjaśnić zależności i różnice między cechami dobrego człowieka i dobrego obywatela, 
– ocenić znaczenie różnych systemów wyborczych dla kształtowania postaw obywatelskich, 
– krytycznie analizować różne teksty wyborcze, 
– przedstawić koszty bycia politykiem, 
– wyjaśnić zależności między podmiotami życia politycznego, 
– ocenić zalety i wady systemów partyjnych, 
– ocenić rolę związków zawodowych w życiu publicznym. 
 
 
VII. ETYKA W POLITYCE. MEDIA 
Wymagania MEN: 5. Udział obywateli z życiu publicznym (zasady etyczne); 6. Środki 
społecznego przekazu 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– podać przykłady stosowania i niestosowania zasad etycznych w polityce, 
– scharakteryzować środki społecznego przekazu i przedstawić ich funkcje, 
– omówić jeden z tytułów prasowych (stację telewizyjną, portal internetowy). 
 
na ocenę dostateczną: 



– uzasadnić potrzebę przestrzegania zasad etycznych w polityce, 
– wyjaśnić znaczenie środków społecznego przekazu w życiu społecznym i politycznym, 
– przedstawić specyfikę różnych środków społecznego przekazu, 
– wyszukać wiadomości na podany temat, odróżnić informację od komentarza, 
– wskazać cechy przekazu reklamowego i krytycznie go ocenić, 
– zinterpretować prosty wynik sondażu opinii publicznej. 
 
na ocenę dobrą: 
– wyjaśnić zależność między łamaniem zasad etycznych a poziomem kultury politycznej, 
– zanalizować wiadomości pod kątem ich rzetelności, wskazać różnice w przekazie w 
zależności tytułu prasowego, rodzaju stacji, itp., 
– podać znaczenie pojęć: cenzura, propaganda, manipulacja, PR (public relations), 
– przedstawić zalety i wady badań sondażowych, 
– wyjaśnić termin opinia publiczna. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– ocenić różne koncepcje polityki ze względu na rolę zasad etycznych (np. M. Gandhiego i 
N. Machiavellego), 
– wykryć podobieństwa i różnice między podawaniem informacji a przekazem reklamowym i 
politycznym (propagandowym), 
– wskazać różne formy manipulacji i wyjaśnić różnicę między propagandą, PR i manipulacją. 
 
 
VIII. WSPÓLNA EUROPA 
Wymagania MEN: 20. Integracja europejska; 21. Polska w Unii Europejskiej 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– przedstawić cele i etapy integracji europejskiej, 
– wymienić najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, 
– podać liczbę członków UE, 
– wiedzieć kiedy Polska weszła do UE. 
 
na ocenę dostateczną: 
– opisać funkcjonowanie najważniejszych organów UE (Rada Europejska, Rada Unii 
Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski), 
– ogólnie wskazać źródła finansowania unijnego budżetu, 
– określić prawa i obowiązki związane z obywatelstwem UE. 
 
na ocenę dobrą: 
– porównać kompetencje organów UE, 
– wskazać kierunki integracji, omówić związane z tym problemy, 
– ocenić korzyści związane z polskim członkostwem w UE (podać przykłady), 
– przedstawić przykłady korzystania ze środków unijnych przez polskie instytucje i 
przedsiębiorstwa, 
– wyjaśnić funkcjonowanie zasady pomocniczości i solidarności. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– zanalizować zagrożenia i szanse związane z integracją UE i konfliktami interesów, 
– wskazać kierunki rozwoju UE i możliwość pojawienia się konfliktów, 
– ocenić rolę Polski w UE, 
– znać nazwiska szefów najważniejszych instytucji unijnych. 
 
IX MIEJSCE POLSKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 



Wymagania MEN: 19. Relacje Polski z innymi państwami; 22. Współpraca i konflikty 
międzynarodowe (ONZ, jej najważniejsze organy: Zgromadzenie Ogólne, Rada 
Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny i wybrane organizacje afiliowane) 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– opisać zadania ambasad i konsulatów, 
– scharakteryzować członkostwo Polski w NATO, 
– scharakteryzować ONZ, jej cele, najważniejsze organy i instytucje. 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić najważniejsze cele (kierunki) polskiej polityki zagranicznej, 
– scharakteryzować polską politykę obronną, 
– wyjaśnić genezę Paktu Północnoatlantyckiego. 
 
na ocenę dobrą: 
– przedstawić i ocenić relację Polski z innymi państwami (w tym z sąsiednimi), 
– wskazać i uzasadnić najmocniejsze i najsłabsze strony polskiej polityki zagranicznej, 
– ocenić przydatność członkostwa w NATO dla polskiej polityki obronnej, 
– wymienić najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej (stosunki z UE, USA i 
sąsiadami), 
– przedstawić udział Polski w misjach pokojowych i operacjach militarnych. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– wskazać i zanalizować krytyczne momenty w relacjach z innymi państwami (m.in. z Rosją, 
Niemcami, USA), 
– przedstawić słabości ONZ, 
– zaproponować i ocenić ewentualne inne warianty zapewnienia międzynarodowego 
bezpieczeństwa. 
 
 
X. ŚWIAT XXI WIEKU – ZAGROŻENIA I NADZIEJE 
Wymagania MEN: 22. Współpraca i konflikty międzynarodowe; 23. Problemy współczesnego 
świata 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– podać przykłady konfliktów we współczesnym świecie (np. społeczno-ekonomiczne, 
polityczne, zbrojne), 
– wskazać na mapie najważniejsze międzynarodowe konflikty zbrojne, 
– podać definicję terroryzmu. 
 
 
na ocenę dostateczną: 
– opisać sytuację emigrantów i uchodźców (wskazać na mapie kraje), 
– podać definicję globalizacji i wskazać jej przykłady, 
– wyjaśnić potrzebę podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, 
– przedstawić sposoby zwalczania terroryzmu, 
– wskazać osoby i instytucje działające na rzecz pokoju, ochrony środowiska (w Polsce i na 
świecie). 
 
na ocenę dobrą: 
– podać i wyjaśnić pozytywne i negatywne skutki globalizacji, 
– scharakteryzować globalny konflikt Północ–Południe (podać przykłady), 



– wyjaśnić przyczyny najważniejszych konfliktów międzynarodowych o charakterze 
zbrojnym, 
– zanalizować i porównać główne problemy społeczności światowej: ekonomiczno-
społeczne, cywilizacyjno-kulturowe, 
– uzasadnić, dlaczego w pewnych rejonach świata konflikty pojawiają się częściej niż gdzie 
indziej, 
– wskazać przyczyny terroryzmu, określić różne jego typu. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– przedstawić i porównać perspektywy globalizacji i antyglobalizacji (np. ruchów 
alterblobalistów), 
– ocenić sposoby przeciwdziałania terroryzmowi (np. ograniczanie swobód obywatelskich, 
wzmożenie kontroli). 
 
 
XI. CZŁOWIEK I GOSPODARKA 
Wymagania MEN: 25. Gospodarka rynkowa; 26. Gospodarstwo domowe 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– scharakteryzować gospodarstwo domowe – wymienić najważniejsze dochody i wydatki, 
– określić prawa konsumentów, 
– wymienić najważniejsze podmioty gospodarcze (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, 
państwo), 
– określić zasady racjonalnego gospodarowania (maksymalizacja efektów, minimalizacja 
kosztów). 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego i ułożyć jego budżet, 
– podać sposoby dochodzenia przez konsumentów ich praw, 
– przedstawić zależności między podmiotami gospodarczymi, 
– wyjaśnić zasady racjonalnego gospodarowania, 
– scharakteryzować gospodarkę rynkową, 
– podać definicję podaży, popytu, ceny i wykazać zależność między nimi. 
 
na ocenę dobrą: 
– przedstawić budżet przedsięwzięcia, np. klasowego lub szkolnego, 
– scharakteryzować własność i jej rodzaje, 
– uzasadnić znaczenie najważniejszych elementów gospodarki rynkowej (m.in. prywatnej 
własności, wolności gospodarczej, konkurencji, dążenia do zysku), 
– wyjaśnić zależność popyt–podaż (mechanizm rynkowy), 
– przedstawić rolę ceny w kształtowaniu się popytu i podaży. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– zanalizować ograniczenia gospodarki rynkowej (wolnego rynku), 
– wskazać zależności nietypowe i uzasadnić dlaczego w niektórych dziedzinach prawa 
rynkowe nie funkcjonują lub są (powinny być) ograniczane – np. w służbie zdrowia, kulturze, 
wymiarze sprawiedliwości itp. 
 
 
XII DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Wymagania MEN: 29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 



– wymienić czynniki produkcji, 
– podać definicje przychodu, kosztów, dochodu i zysku, 
– wymienić elementy działań marketingowych, 
– określić czym jest produkcja i konsumpcja. 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, 
– przedstawić cele i formy działalności przedsiębiorstwa, 
– pokazać zależności między elementami działań marketingowych, 
– wymienić czynniki produkcji (praca, ziemia, kapitał), 
– określić, kto może zostać przedsiębiorcą. 
 
na ocenę dobrą: 
– wyjaśnić zasady działania przedsiębiorstwa, 
– uzasadnić zależności między elementami marketingu, 
– określić zależności między produkcją i konsumpcją (system wymiany dóbr i usług). 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– wskazać perspektywy rozwoju gospodarczego (np. rozwój rynku usług, nowe formy pracy i 
usług, tworzenie sztucznych potrzeb), 
– zanalizować problem ograniczenia produkcji w niektórych dziedzinach (np. produkcja broni, 
materiałów niebezpiecznych), 
– ocenić problem ograniczenia zysku (np. ze względów społecznych). 
 
 
XIII. GOSPODARKA PAŃSTWA 
Wymagania MEN: 28. Gospodarka w skali państwa 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– podać znaczenie terminów: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja, 
– zdefiniować budżet państwa, 
– wymienić główne rodzaje podatków (PIT, VAT, CIT). 
 
na ocenę dostateczną: 
– przedstawić najważniejsze dochody i wydatki państwa, 
– uzasadnić, dlaczego trzeba płacić podatki, 
– wskazać zadania państwa w gospodarce rynkowej. 
 
na ocenę dobrą: 
– scharakteryzować gospodarkę centralnie planowaną, 
– zinterpretować dane na temat gospodarki, 
– ocenić rolę państwa w gospodarce rynkowej, 
– scharakteryzować międzynarodową współpracę gospodarczą, 
– wyliczyć wysokość podatku PIT (według przykładowych prostych danych). 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– zanalizować przyczyny klęski gospodarki centralnie planowanej, 
– wskazać negatywne i pozytywne skutki transformacji gospodarczej (np. koszty społeczne). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
XIV. MOJA PRACA 
Wymagania MEN: 24. Praca i przedsiębiorczość; 30. Wybór szkoły i zawodu 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– wymienić cechy człowieka przedsiębiorczego, 
– określić znaczenie terminów: pracownik, pracodawca, rynek pracy, 
– podać kryteria poznania własnych zainteresowań i określenia zdolności, 
– znaleźć informacje o możliwościach zatrudnienie (urzędy pracy, prasa, Internet), 
– podać definicję osoby bezrobotnej. 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić znaczenie pracy i przedsiębiorczości w aspekcie ekonomicznym, 
– określić zasady organizacji pracy (wyznaczenie celu, planowanie, podział zadań, 
harmonogram, ocena), 
– wymienić etapy wyboru zawodu, 
– podać definicję użyteczności zawodowej, 
– sporządzić życiorys (CV), list motywacyjny, 
– wymienić sposoby poszukiwania pracy, 
– wskazać przyczyny bezrobocia. 
 
na ocenę dobrą: 
– wyjaśnić zależności między różnymi aspektami pracy (ekonomicznym, psychologicznym, 
społecznym), 
– scharakteryzować lokalny rynek pracy, 
– zanalizować kryteria wyboru zawodu, 
– scharakteryzować system poradnictwa zawodowego, 
– wymienić konsekwencje bezrobocia. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– zanalizować ograniczenia rynku pracy (zaniżanie płac, nieproporcjonalnie wysokie płace w 
niektórych zawodach, np. prezenterów telewizyjnych, znanych piłkarzy), 
– przedstawić i ocenić strategie przygotowania do zawodu i poszukiwania pracy 
– ocenić indywidualne i społeczne skutki bezrobocia. 
 
 
XV. PIENIĄDZ I BANKI 
Wymagania MEN: 27. Pieniądz i banki 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– przedstawić formy środków płatniczych, 
– wymienić funkcje i cechy pieniądza. 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić funkcje pieniądza, 
– przedstawić zadania banku centralnego, banków komercyjnych, giełdy papierów 
wartościowych. 
na ocenę dobrą: 
– porównać oferty różnych banków, 
– scharakteryzować rodzaje kredytów, typy kart płatniczych. 



 
na ocenę bardzo dobrą: 
– wskazać i ocenić rolę pieniądza w życiu społecznym, 
– zanalizować rolę banków w gospodarce, polityce, życiu społecznym. 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 
Wymagania MEN: 29 Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza (prawa i obowiązki 
pracownika, ubezpieczenia); 31. Etyka w życiu gospodarczym 
 
Uczeń powinien 
na ocenę dopuszczającą: 
– określić cechy dobrego pracownika i pracodawcy, 
– wskazać prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, 
– wymienić typy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
– podać definicję korupcji. 
 
na ocenę dostateczną: 
– wyjaśnić prawa i obowiązki pracowników, 
– przedstawić zasady etyczne w biznesie, 
– scharakteryzować szarą strefę w biznesie (podać przykłady), 
– podać przyczyny korupcji i jej skutki dla gospodarki. 
 
na ocenę dobrą: 
– wskazać zależność między prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców, 
– wyjaśnić znaczenie terminu etyka zawodowa, 
– pokazać skutki odrzucenia zasad moralnych w biznesie, 
– wyjaśnić przyczyny powstawania szarej strefy w biznesie, 
– wskazać sposoby przeciwdziałania korupcji, 
– scharakteryzować system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
 
na ocenę bardzo dobrą: 
– wyjaśnić dlaczego w pewnych zawodach etyka ma większe znaczenia niż gdzie indziej (np. 
lekarz, prawnik, nauczyciel), 
– ocenia potrzebę zasad etycznych (np. zaufania) w działalności biznesowej. 

 
 


