
Kryteria ocen z wos  „Odkrywamy na nowo cz. II”  klasa III a 

I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie 

Prowadzący zajęcia – mgr M. Paściak 

Ilość godzin tygodniowo – 4h x 30 tygodni = 88h 

Podręcznik: Z.Smutek, J.Maleska, B.Surmacz – Odkrywamy na nowo cz.II 

Temat Wymagania konieczne (oce-

na dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra) 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

I. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej 

Konstytucja 

jako nadrzęd-

ny akt norma-

tywny państwa 

– zna i rozumie pojęcia: 

konstytucji, preambuły, 

aktu normatywnego 

– wymienia cechy konsty-

tucji 

– potrafi omówić znacze-

nie konstytucji 

– wyjaśnia pojęcia: kon-

stytucji, preambuły 

– omawia znaczenie słowa 

„konstytucja” na prze-

strzeni wieków 

– rozróżnia rodzaje kon-

stytucji 

– określa ustrój poli-

tyczny państwa zawarty w 

preambule Konstytucji RP 

– porównuje rodzaje kon-

stytucji 

– charakteryzuje podstawy 

ustroju RP 

– uzasadnia szczególne 

znaczenie konstytucji 

– analizuje fragmenty 

konstytucji i preambuły 

– uzasadnia swoje stano-

wisko 

– omawia procedurę zmiany 

konstytucji 

– potrafi uzasadnić nega-

tywny i pozytywny aspekt 

nadrzędności 

– ocenia konstytucję jako 

akt w znaczeniu formalnym 

i materialnym 

– potrafi wskazać źródła 

konstytucji 

Tradycje pol-

skiego kon-

stytucjonali-

zmu 

– zna najważniejsze kon-

stytucje RP 

– rozróżnia konstytucje 

pełne i niepełne 

– wymienia najważniejsze 

polskie konstytucje 

– omawia znaczenie Kon-

stytucji 3 Maja i Konsty-

tucji z 1997 r. 

– charakteryzuje najważ-

niejsze konstytucje, akty 

prawne w historii RP 

– omawia podstawy prawne 

RP 

– porównuje małe konsty-

tucje z Konstytucjami RP 

– łączy symboliczne prze-

kazanie insygniów władzy 

prezydenckiej z ciągło-

ścią państwa polskiego 

– potrafi uzasadnić naj-

ważniejsze zapisy pol-

skich konstytucji 

– ocenia i uzasadnia 

zmiany konstytucji na 

przestrzeni wieków i ich 

najważniejsze osiągnięcia 

Transformacja 

ustrojowa po 

1989 r. 

– zna pojęcia: Okrągłego 

Stołu, transformacji 

ustrojowej, pluralizmu, 

ustroju politycznego i 

gospodarczego 

– wie, kto zasiadł przy 

okrągłym stole 

– wymienia stronę rządzą-

cą i opozycję 

– określa najważniejsze 

zmiany w ustroju RP po 

1989 r. 

– rozumie istotę porozu-

mień Okrągłego Stołu i 

transformacji ustrojowej 

– wymienia trzy zespoły 

problemowe i przedstawia 

najistotniejsze porozu-

mienia Okrągłego Stołu 

– przedstawia procedurę 

zmiany konstytucji 

– charakteryzuje zmiany 

ustrojowe, które nastąpi-

ły po Okrągłym Stole 

– rozumie i omawia naj-

ważniejsze nowelizacje 

konstytucji w 1989 r. 

– wyjaśnia proces trans-

formacji ustroju poli-

tycznego i gospodarczego 

– łączy fazy nowelizacji 

konstytucji ze zmianami 

ustrojowymi państwa 

– uzasadnia najistotniej-

sze zmiany i zasadę suwe-

renności narodu, plurali-

zmu politycznego, demo-

kratyzacji władz lokal-

nych 

– ocenia opozycję soli-

darnościową przy Okrągłym 

Stole i reformy, do któ-

rych doprowadziła 

– uzasadnia swoje stano-

wisko, popierając je ar-

gumentami 

– rozważa przemiany 

ustrojowe lat 80. i 90. 

XX w. 

Konstytucyjne 

zasady ustro-

ju państwa w 

– wymienia najważniejsze 

zasady prawa konstytucyj-

nego 

– wyjaśnia pojęcia: suwe-

renności, republikańskiej 

formy państwa, państwa 

– wskazuje w tekście kon-

stytucji zapisy potwier-

dzające odpowiednie zasa-

– wyjaśnia relacje między 

prawem międzynarodowym a 

prawem krajowym 

– ocenia adekwatność za-

pisów w konstytucji do 

odpowiednich zasad 



Konstytucji z 

1997 r. 

– rozumie, że zasady pra-

wa konstytucyjnego to 

najbardziej podstawowe 

ustalenia zawarte w usta-

wie zasadniczej 

prawa, decentralizacji 

państwa i pluralizmu po-

litycznego i społecznego 

– potrafi na podstawie 

fragmentu zapisu nazwać 

odpowiednią zasadę 

dy prawa konstytucyjnego 

– omawia wszystkie zasady 

prawa konstytucyjnego i 

rozumie jego istotę 

– łączy poszczególne za-

sady i uzasadnia swoje 

stanowisko 

– potrafi prognozować w 

jakim kierunku będą na-

stępowały zmiany zapisów 

w konstytucji i procedury 

zmiany konstytucji 

2. Władza ustawodawcza w Polsce  

Wybór i orga-

nizacja Sejmu 

i Senatu RP 

– wyjaśnia znaczenie po-

jęć: kadencji, mandatu, 

immunitetu poselskiego 

– wymienia zasady wyborów 

do sejmu i senatu 

– wymienia organy sejmu i 

senatu 

– omawia zasady wyborów 

do sejmu i senatu 

– charakteryzuje organy 

sejmu i senatu i ich 

działalność 

– przedstawia zasady pra-

wa wyborczego 

– porównuje system więk-

szościowy wyboru senatu z 

systemem proporcjonalnym 

wyboru sejmu RP 

– omawia kodeks wyborczy 

z 05.02.2011 r. 

– analizuje problem immu-

nitetu i możliwości jego 

pozbawienia oraz pocią-

gnięcia posła do odpowie-

dzialności 

– łączy zasady etyki po-

selskiej z zachowaniem 

posłów na co dzień 

– określa sytuacje, w ja-

kich może dojść do skró-

cenia kadencji sejmu 

– potrafi ocenić polski 

system wyborczy do sejmu 

i senatu oraz zapropono-

wać zmiany w celu wyboru 

lepszej reprezentacji 

społeczeństwa 

Funkcje par-

lamentu 

– zna i rozumie pojęcie 

dwuizbowości w Polsce, 

większości zwykłej, bez-

względnej i kwalifikowa-

nej 

– wymienia funkcje parla-

mentu 

– wymienia kompetencje 

sejmu i senatu 

– przedstawia znaczenie 

obu izb oraz Zgromadzenia 

Narodowego w systemie 

władz RP 

– podaje przykłady stoso-

wania w procedurze legi-

slacyjnej polskiego par-

lamentu większości zwy-

kłej, bezwzględnej i kwa-

lifikowanej 

– wskaże tryby w jakich 

stanowi się poszczególne 

ustawy 

– wyjaśnia szczególny 

charakter procedury 

uchwalania ustawy budże-

towej 

– przyporządkowuje rodza-

je większości do poszcze-

gólnych głosowań w sejmie 

i senacie RP 

– ocenia polski parlament 

obecnej kadencji i jego 

kondycję 

– proponuje zmiany, które 

mogą usprawnić pracę sej-

mu RP 

3. Władza wykonawcza w Polsce  

Prezydent 

Rzeczypospo-

litej Pol-

skiej 

– zna genezę funkcji Pre-

zydenta RP 

– wymienia Prezydentów 

polskich 

– wskaże podstawowe róż-

nice w wyborach prezy-

denckich i parlamentar-

nych 

– omawia uprawnienia Pre-

zydenta RP 

– charakteryzuje duali-

styczny model ustrojowy 

władzy wykonawczej (egze-

kutywy) w RP 

– określa główne kompe-

tencje Prezydenta w rela-

cjach z parlamentem, rzą-

dem, władzą sądowniczą, a 

także sposób sprawowania 

władzy w zakresie bezpie-

czeństwa państwa i poli-

tyki zagranicznej 

– wyjaśnia różnice między 

ordynacjami wyborów par-

lamentarnych i prezydenc-

kich w Polsce 

– wyjaśnia, w jakich oko-

licznościach prezydent 

może być zawieszony lub 

usunięty z urzędu 

– analizuje przepisy kon-

stytucyjne dotyczące kom-

petencji prezydenta w za-

kresie obronności kraju 

– analizuje miejsce pre-

zydenta w dualistycznym 

modelu ustrojowym władzy 

wykonawczej 

– analizuje wyniki wybo-

rów prezydenckich od 1990 

r. 

– ocenia zapisy Konstytu-

cji w sprawie zawieszenia 

lub usunięcia prezydenta 

z urzędu 

– analizuje charakter, 

jaki  Konstytucja RP  na-

daje wzajemnym relacjom 

prezydenta i rządu  

– ocenia słowa przysięgi 

Prezydenta RP przed Zgro-

madzeniem Narodowym 

Rada Mini-

strów 

– zna i rozumie pojęcia: 

kolegialności, wotum zau-

fania, rekonstrukcji rzą-

du, odpowiedzialności 

konstytucyjnej 

– wymienia zadania rady 

Ministrów 

– podaje etapy powołania 

rządu 

– rozumie pojęcie kole-

gialności rządu 

– omawia skład rządu 

– określa zadania Prezesa 

Rady Ministrów 

– wymienia Prezesów Rady 

Ministrów po 1989 r. 

– charakteryzuje rząd ja-

ko organ kolegialny 

– określa zadania rządu, 

premiera i poszczególnych 

ministrów jako naczelnych 

organów administracji 

rządowej 

– przedstawia konstytu-

cyjne procedury powołania 

i odwołania rządu i zmia-

ny ministrów 

– porównuje sytuację rzą-

dów mniejszościowych i 

większościowych ze wzglę-

du na możliwość działania 

– rozróżnia i charaktery-

zuje odpowiedzialność 

parlamentarną (politycz-

ną) rządu przed sejmem i 

konstytucyjną przed Try-

bunałem Stanu 

– ocenia i uzasadnia 

zmiany na stanowisku pre-

miera po 1989 r. 

– ocenia działania rządu 

obecnej i poprzedniej ka-

dencji 

– proponuje działania 

rządu przeciwdziałające 

negatywnym skutkom rece-

sji gospodarczej 



Organy odpo-

wiedzialne za 

porządek oraz 

bezpieczeń-

stwo państwa 

i obywateli. 

Stany nadzwy-

czajne 

– wymienia instytucje od-

powiedzialne za bezpie-

czeństwo i porządek w 

państwie 

– rozumie potrzebę ich 

tworzenia i działania 

– rozpoznaje logo tych 

instytucji 

– przedstawia najważniej-

sze instytucje, które po-

wołuje państwo w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa 

i porządku 

– omawia podstawowe zada-

nia tych instytucji 

– rozpoznaje istotne in-

formacje zawarte w logo 

tych instytucji 

– podaje cele tworzenia 

policji, CBA, ABW i stra-

ży: granicznej, celnej, 

ochrony kolei, leśnej, 

rybackiej i gminnej 

– rozróżnia zadania CBA i 

ABW 

– ocenia działalność in-

stytucji odpowiadających 

za bezpieczeństwo i po-

rządek w Polsce 

– dostrzega różnice w za-

daniach instytucji odpo-

wiadających za bezpie-

czeństwo i porządek, np. 

policji, straży gminnej 

– proponuje rozwiązania, 

które mogą wpłynąć na po-

prawę bezpieczeństwa i 

porządku w państwie 

– uzasadnia potrzebę, 

istnienia i działania 

wszystkich instytucji 

Zasady wpro-

wadzenia sta-

nu nadzwy-

czajnego 

– zna i rozumie pojęcia: 

stanu nadzwyczajnego, 

stanu wojennego, stanu 

wyjątkowego i stanu klę-

ski żywiołowej 

– wie, kiedy i kto wpro-

wadził stan wojenny w 

Polsce 

– zna podstawy prawne do 

wprowadzenia stanu wojen-

nego w Polsce 

– omawia postanowienia 

dotyczące rodzajów stanów 

nadzwyczajnych 

– rozróżnia poszczególne 

stany nadzwyczajne i wa-

runki ich wprowadzania 

– omawia dokumenty i źró-

dła dotyczące stanów nad-

zwyczajnych w Polsce 

– charakteryzuje zasady 

wprowadzenia stanów nad-

zwyczajnych i restrykcje 

podczas ich trwania 

– charakteryzuje stany 

nadzwyczajne w Polsce: 

stan wojenny, stan wyjąt-

kowy i stan klęski żywio-

łowej 

– ocenia postać generała 

Wojciecha Jaruzelskiego 

– analizuje podobieństwa 

i różnice między stanem 

wojennym, stanem wyjątko-

wym i stanem klęski ży-

wiołowej 

– wyszukuje informacje na 

temat stanowiska Trybuna-

łu Konstytucyjnego w 

sprawie Dekretu z dnia 15 

grudnia 1981 r. 

– ocenia legalność wpro-

wadzenia stanu wojennego 

w Polsce w 1981 r. 

– analizuje zasadność 

wprowadzenia stanów nad-

zwyczajnych w Polsce i 

ich podstawy prawne 

– argumentuje swoje sta-

nowisko na temat zasadno-

ści wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce 

– potrafi przedstawić i 

uzasadnić argumenty za i 

przeciw wprowadzenia sta-

nu wojennego w Polsce w 

1981 r. 

Administracja 

rządowa 

– rozróżnia administrację 

rządową centralną i admi-

nistrację rządową tereno-

wą 

– wyjaśnia pojęcia: woje-

wody, służby cywilnej, 

służby publicznej, dobra 

wspólnego 

– określa najważniejsze 

zadania administracji 

rządowej i służby cywil-

nej 

– przedstawia podział ad-

ministracji na rządową 

centralną i terenową oraz 

zespoloną i niezespoloną 

– wymienia centralne or-

gany administracji rządo-

wej, organy administracji 

zespolonej i niezespolo-

nej 

– omawia obowiązki człon-

ków Korpusu Służby Cywil-

nej 

– charakteryzuje admini-

strację rządową centralną 

i terenową 

– rozróżnia pracowników 

służby cywilnej i miano-

wanych przez Szefa Służby 

Cywilnej urzędników służ-

by cywilnej 

– potrafi odnieść się do 

idei służby publicznej i 

istoty służby cywilnej – 

dobra wspólnego 

– podaje przykłady, czym 

zajmuje się administracja 

rządowa centralna i admi-

nistracja terenowa (ze-

spolona i niezespolona) 

– ocenia funkcjonowanie 

służby cywilnej w Polsce 

– charakteryzuje kompe-

tencje wojewody i obo-

wiązki członków Korpusu 

Służby Cywilnej 

– projektuje spotkanie z 

przedstawicielem admini-

stracji zespolonej lub 

niezespolonej 

– przedstawia propozycje 

działań, które mogłyby 

podnieść jakość pracy ad-

ministracji rządowej 

4. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego 

Organy kon-

troli pań-

stwowej, 

ochrony prawa 

i zaufania 

publicznego 

– zna i rozumie pojęcia: 

organów kontroli państwo-

wej, organów ochrony pra-

wa, NIK-u, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewi-

zji, Prokuratury, IPN-u, 

Urzędu Ochrony Konkuren-

cji i Konsumentów, Urzędu 

Komunikacji Elektronicz-

nej, lustracji 

– wymienia najważniejsze 

zadania organów kontroli 

– omawia kompetencje NIK-

u 

– przedstawia uprawnienia 

i sposób działania Rzecz-

nika Praw Obywatelskich 

– opisuje procedurę lu-

stracyjną 

– podaje kategorie osób, 

które jej podlegają 

– wymienia Rzeczników 

Praw Obywatelskich 

– charakteryzuje zadania 

IPN 

– odnosi je do wybranych 

przykładów 

– wymienia zadania Krajo-

wej Rady Radiofonii i Te-

lewizji, Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 

i Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej 

– ocenia działalność Naj-

wyższej Izby Kontroli dla 

funkcjonowania państwa 

– analizuje pracę Rzecz-

nika Praw Obywatelskich, 

Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji, Prokuratury, 

Urzędu Ochrony Konkuren-

cji i Konsumentów, Urzędu 

Komunikacji Elektronicz-

nej i ocenia wypełnianie 

przez nich ich zadań 

– projektuje spotkanie z 

przedstawicielem organu 

kontroli państwowej i 

ochrony prawa 

– przygotuje projekt de-

baty na temat lustracji i 

kontrowersji z nią zwią-

zanych 



państwowej i ochrony pra-

wa 

5. Samorząd terytorialny w Polsce 

Samorząd te-

rytorialny w 

Polsce i jego 

zadania 

– zna i rozumie pojęcia: 

samorządu terytorialnego, 

demokracji bezpośredniej, 

demokracji pośredniej i 

referendum 

– rozróżnia samorząd 

gminny, powiatowy i woje-

wódzki 

– wymienia rodzaje samo-

rządów: terytorialny, 

pracowniczy, zawodowy i 

uczniowski 

– omawia formy demokracji 

bezpośredniej i demokra-

cji przedstawicielskiej w 

samorządach terytorial-

nych 

– opisuje instytucję re-

ferendum lokalnego 

– przedstawia zadania sa-

morządu gminnego, powia-

towego i wojewódzkiego 

– wyjaśnia, jakie są źró-

dła dochodów samorządów 

terytorialnych i jak 

uchwalany jest budżet 

gminy 

– charakteryzuje władze 

gminy, powiatu i woje-

wództwa 

– rozróżnia sposób wyboru 

władz samorządowych 

– wyszukuje i analizuje 

informacje na temat do-

chodów i wydatków gminy 

– omawia sposób nadzoru 

działalności samorządów 

terytorialnych przez Pre-

zesa Rady Ministrów, wo-

jewodę i Regionalne Izby 

Obrachunkowe 

– określa, czy ww. system 

jest wystarczający 

– analizuje rozwój swojej 

gminy w ostatnim okresie 

i przedstawia perspektywy 

jej rozwoju 

– projektuje wycieczkę do 

Urzędu Gminy na spotkanie 

z pracownikami lub obser-

wację posiedzenia Rady 

Gminy 

Ustrój poli-

tyczny Rze-

czypospolitej 

Polskiej – 

lekcja powtó-

rzeniowa 

     

Ustrój poli-

tyczny Rze-

czypospolitej 

Polskiej – 

lekcja spraw-

dzająca 

     

II. Prawo 

1. Propedeutyka wiedzy o prawie 

Pojęcie i 

funkcje prawa 

– wyjaśnia znaczenie po-

jęć: prawa, normy praw-

nej, przepisu prawnego 

– wylicza funkcje i zada-

nia prawa 

– zna i rozumie źródła 

prawa 

– przedstawia krótki rys 

historyczny prawa 

– podaje znaczenie prawa 

w życiu człowieka 

– rozróżnia źródła, z 

których wywodzą się normy 

w różnych systemach praw-

nych 

– charakteryzuje różne 

koncepcje interpretacji 

prawa: koncepcję prawa 

naturalnego, pozytywi-

styczną, psychologiczną i 

realistyczną 

– porównuje prawo w uję-

ciu przedmiotowym i w 

ujęciu podmiotowym 

– omawia rodzaje i ele-

menty normy prawnej 

– ocenia, na czym polega 

konflikt między prawem 

naturalnym a stanowionym 

– potrafi określić ele-

menty normy prawnej – hi-

potezę, dyspozycje i 

sankcję 

– dokonuje interpretacji 

przykładów norm Kodeksu 

cywilnego i Kodeksu wy-

kroczeń 

– uzasadnia swoje stano-

wisko na temat skuteczno-

ści funkcji represyjnej i 

wychowawczej 

System prawny – zna i rozumie pojęcia: 

systemu prawnego, prawa 

stanowionego, prawa zwy-

czajowego, prawa prece-

densowego, ławy przysię-

głych 

– wie, gdzie obowiązuje 

prawo precedensowe, poda-

je przykłady 

– wyjaśnia zasadę spójno-

ści, hierarchiczności i 

zupełności w systemie 

prawnym 

– rozpoznaje normy prawa 

stanowionego i normy pra-

wa naturalnego 

– charakteryzuje zasady 

obowiązujące w systemie 

prawnym: zasady spójno-

ści, hierarchiczności i 

zupełności 

– wyszukuje sprzeczności 

prakseologiczne w życiu 

codziennym , np. normy 

syzyfowe, i wyjaśnia ich 

– przeprowadza logiczny 

wywód na temat funkcjono-

wania zasad: spójności, 

hierarchiczności i zupeł-

ności w życiu społecznym 

– porównuje rolę prawa 

zwyczajowego oraz prawa 

precedensowego w systemie 

common law 

– analizuje proces w sys-

temie anglosaskim i po-

piera go przykładami z 

życia 

– analizuje argumenty 

zwolenników i przeciwni-

ków 

– uzasadnia swoje stano-

wisko na temat związków 



znaczenie partnerskich 

Rodzaje i ga-

łęzie prawa 

– wymienia główne gałęzie 

prawa 

– rozróżnia prawo pu-

bliczne i prywatne 

– wie, że prawo publiczne 

dotyczy funkcjonowania 

państwa, a prawo prywatne 

dotyczy interesów jed-

nostki 

– rozpoznaje podstawowe 

rodzaje prawa i gałęzie 

prawa 

– rozróżnia podmioty pra-

wa międzynarodowego: pań-

stwa, organizacje między-

narodowe, narody 

– charakteryzuje różne 

rodzaje prawa i podaje 

przykłady z życia 

– omawia gałęzie prawa 

wewnętrznego: prawo kon-

stytucyjne, cywilne, ro-

dzinne, karne, pracy, 

handlowe, finansowe i ad-

ministracyjne 

– uzasadnia znaczenie 

prawa międzynarodowego 

publicznego w obecnym 

czasie 

– analizuje systemy praw-

ne i potrafi podać podo-

bieństwa i różnice między 

systemem kontynentalnym 

prawa a common law 

– projektuje proces karny 

w jednej sprawie w syste-

mie kontynentalnym i sys-

temie common law 

– przeprowadza jego symu-

lację 

– uzasadnia znaczenie ła-

wy przysięgłych w syste-

mie precedensowym i ław-

nika w systemie kontynen-

talnym 

2. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej 

Źródła prawa 

w Polsce 

– wymienia podstawowe 

źródła prawa w Polsce: 

Konstytucję, ustawy, akty 

normatywne o randze usta-

wy, ratyfikowane umowy 

międzynarodowe oraz roz-

porządzenia i akty prawa 

miejscowego 

– wyjaśnia pojęcia: raty-

fikacji, vacatio legis, 

dekretu, kontrasygnaty 

– zna publikacje aktów 

prawnych 

– opisuje źródła prawa w 

Polsce 

– przedstawia hierarchię 

aktów prawnych 

– omawia sposoby publiko-

wania aktów prawnych 

– rozróżnia akty prawa 

wewnętrznego: zarządzenia 

Prezydenta RP, uchwały 

wydawane przez Radę Mini-

strów i zarządzenia wyda-

wane przez ministrów 

– charakteryzuje źródła 

prawa obowiązujące w RP 

– klasyfikuje akty prawne 

według rangi 

– przedstawia na schema-

cie hierarchię aktów 

prawnych 

– uzasadnia konieczność 

porządku aktów prawnych 

– ocenia skutki, które 

wynikły dla prawa krajo-

wego po wstąpieniu Polski 

do UE 

– wskazuje na zagrożenia 

płynące Art.90.1 Konsty-

tucji RP 

– rozpoznaje akty prawne 

i dzienniki urzędowe, w 

których te akty są publi-

kowane 

– analizuje i dokonuje 

krytycznej oceny zapisu w 

Konstytucji RP Art.90.1 

– argumentuje swoje sta-

nowisko na temat zagroże-

nia suwerenności Polski 

wynikające z tego artyku-

łu 

Praworządność – wyjaśnia znaczenie po-

jęć: praworządności, pań-

stwa prawa 

– wyjaśnia, na czym pole-

ga praworządność 

– wskazuje zasady oraz 

instytucje, które stoją 

na straży praworządności 

– charakteryzuje prawo-

rządność w stosunku do 

organów państwowych i 

obywateli 

– omawia przypadki łama-

nia praworządności 

– uzasadnia twierdzenie, 

że praworządność jest 

niezbędnym warunkiem 

funkcjonowania państwa 

demokratycznego 

– wyszukuje w Konstytucji 

RP fragmenty, które wska-

zują na praworządność 

– ocenia, na ile Polska 

jest krajem praworządnym 

– analizuje dwie koncep-

cje praworządności: for-

malna i materialną, zaj-

muje stanowisko i argu-

mentuje je 

3. Władza sądownicza Rzeczypospolitej Polskiej 

Wymiar spra-

wiedliwości  

– przedstawia strukturę 

sądownictwa w Polsce 

– zna i rozumie zasady 

funkcjonowania sądów 

– wyjaśnia pojęcie nieza-

leżności sądów i niezawi-

słości sędziów 

– wyjaśnia, jaką rolę od-

grywa Sąd Najwyższy i 

Krajowa Rada Sądownictwa 

– przedstawia sposób po-

woływania i zadania Sadu 

Najwyższego 

– charakteryzuje sądy po-

wszechne, zadania, który-

mi się zajmują, oraz ich 

dwuinstancyjność 

– omawia gwarancje for-

malne niezawisłości sę-

dziowskiej 

– uzasadnia swoje stano-

wisko na temat rozdziału 

kompetencji Ministra 

Sprawiedliwości i Proku-

ratora Generalnego 

– ocenia sądową kontrolę 

działalności administra-

cji publicznej przez sądy 

administracyjne, czy jest 

wystarczająca 

– analizuje zadania Kra-

jowej Rady Sądownictwa 

– uzasadnia rolę, jaką 

odgrywa ona w polskim 

systemie prawnym 

– ocenia polski wymiar 

sprawiedliwości na pod-

stawie danych statystycz-

nych 

– ocenia, jak zawód sę-

dziego jest postrzegany 

jako zawód zaufania pu-

blicznego 

– projektuje listę zmian, 

które wpłynęłyby na po-

prawę wizerunku wymiaru 

sprawiedliwości 

Trybunały – wyjaśnia podstawową 

funkcję Trybunału Konsty-

– wyjaśnia, kto może sta-

nąć przed Trybunałem Sta-

– charakteryzuje sposób 

załatwiania spraw przez 

– ocenia znaczenie skargi 

konstytucyjnej dla funk-

– ocenia znaczenie Trybu-

nałów dla funkcjonowania 



tucyjnego: orzekanie o 

konstytucyjności i legal-

ności aktów normatywnych 

– wymienia, kto może 

zwrócić się z wnioskiem 

do Trybunału Konstytucyj-

nego 

nu jako oskarżony 

– przedstawia sposób po-

woływania Trybunału Kon-

stytucyjnego i Trybunału 

Stanu 

Trybunał Konstytucyjny, 

odwołuje się do przykła-

dów rozstrzygniętych 

spraw 

– porównuje działalność 

trybunału w Polsce z pro-

cedurą impeadmentu w USA 

cjonowania państwa prawa 

– uzasadnia potrzebę ist-

nienia Trybunałów 

– argumentuje za i prze-

ciw powoływaniu Trybuna-

łów 

państwa prawa w Polsce 

– ocenia działalność Try-

bunału Stanu na podstawie 

rozstrzygniętych spraw 

4. Prawo cywilne 

Prawo cywilne – wyjaśnia pojęcia: osoby 

fizycznej, osoby prawnej, 

zdolności prawnej, zdol-

ności do czynności praw-

nych, służebności, odpo-

wiedzialności cywilnej, 

umowy leasingu 

– wymienia podmioty prawa 

cywilnego i rodzaje zobo-

wiązań 

– omawia prawo rzeczowe i 

prawo zobowiązań 

– omawia podstawowe środ-

ki odwoławcze: apelację, 

skargę kasacyjną, zażale-

nie 

– przedstawia zasady po-

stępowania cywilnego 

– charakteryzuje procedu-

ry odwoławcze w postępo-

waniu cywilnym 

– rozróżnia strony w po-

stępowaniu procesowym i 

nieprocesowym 

– sporządza pozew o przy-

kładową sprawę cywilną do 

sądu 

– porównuje przepisy pra-

wa handlowego dotyczące 

czynności handlowych: 

umowa leasingu, agencyj-

na, komisu, przewozu i 

składu 

– analizuje tekst kodeksu 

– zajmuje stanowisko i 

potrafi je poprzeć argu-

mentami 

– przygotuje projekt de-

baty na temat „Przezorny 

zawsze ubezpieczony” 

5. Prawo rodzinne 

Prawo rodzin-

ne 

– wyjaśnia pojęcia: mał-

żeństwa, konkordatu, 

wspólnoty majątkowej, 

rozwodu, pokrewieństwa, 

powinowactwa, wstępnych, 

zstępnych, linii bocznej, 

powództwa, przysposobie-

nia, adopcji, opieki, ku-

rateli 

– wymienia przeszkody za-

warcia związku małżeń-

skiego 

– wyjaśnia pojęcia: in-

tercyzy, separacji, kon-

kubinatu, zaprzeczenia 

ojcostwa 

– omawia przeszkody za-

warcia związku małżeń-

skiego według kodeksu 

prawa kanonicznego 

– określa prawa i obo-

wiązki dzieci w rodzinie 

– omawia pochodzenie 

dziecka 

– określa podobieństwa i 

różnice między ustawową a 

umowną wspólnotą majątko-

wą 

– wyjaśnia, na czym pole-

ga władza rodzicielska 

– charakteryzuje konse-

kwencje zawarcia związku 

małżeńskiego 

– określa zadania insty-

tucji zajmujących się 

ochroną rodziny 

– podaje argumenty za le-

galizacją związków part-

nerskich osób o odmiennej 

płci i przeciwko niej 

– ukazuje i ocenia przy-

czyny ograniczenia i za-

wieszenia władzy rodzi-

cielskiej 

– analizuje małżeństwo 

jako instytucję prawną 

– przeprowadzi wywiad do-

tyczący problemu adopcji 

w Polsce 

6. Prawo karne i prawo wykroczeń 

Wybrane za-

gadnienia 

prawa karnego 

w Polsce 

– wymienia rodzaje prze-

stępstw 

– wymienia formy popeł-

nienia przestępstwa 

– podaje przykłady prze-

stępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego i 

prywatnego 

– rozróżnia rodzaje prze-

stępstw za względu na: 

wysokość grożącej kary, 

sposób ścigania, rodzaj 

skargi nadającej bieg po-

stępowaniu karnego 

– rozróżnia przestępstwo 

i wykroczenie 

– wyjaśnia rolę oskarży-

ciela posiłkowego 

– charakteryzuje kary i 

środki karne obowiązujące 

w polskim prawie 

– uzasadnia akt oskarże-

nia 

– porównuje prawa przy-

sługujące oskarżonemu, 

świadkowi i ofierze prze-

stępstwa 

– uzasadnia skuteczność 

sankcji karnej, egzeku-

cyjnej i sankcji nieważ-

ności w polskim prawie 

– zajmuje stanowisko w 

kwestii czynników wyklu-

czających odpowiedzial-

ność karną, np. obrona 

konieczna 

Postępowanie 

karne 

– wyjaśnia pojęcia: 

świadka koronnego, świad-

ka incognito, apelacji, 

kasacji, zażalenia, wik-

tymizacji 

– przedstawia etapy po-

stępowania karnego 

– opisuje przebieg postę-

powania karnego oraz 

uczestniczące w nim orga-

– charakteryzuje zasady 

postępowania karnego 

– charakteryzuje prawa i 

obowiązki świadka w pro-

cesie karnym 

– sporządza akt oskarże-

nia jako oskarżyciel pry-

watny 

– sporządza akt zawiado-

mienia o popełnieniu 

– wyjaśnia rolę oskarży-

ciela posiłkowego 

– uzasadnia akt oskarże-

nia 



– podaje zasady wnoszenia 

apelacji i kasacji w 

sprawach karnych 

ny i strony przestępstwa 

7. Prawo administracyjne 

Prawo admini-

stracyjne 

– przedstawia strukturę 

sądownictwa administra-

cyjnego 

– odróżnia akty admini-

stracyjne od innego ro-

dzaju dokumentów 

– rozpoznaje, kiedy akt 

administracyjny jest waż-

ny 

– podaje zadania admini-

stracji publicznej 

– charakteryzuje zasady 

postępowania administra-

cyjnego 

– wyjaśnia, jak odwołać 

się od decyzji i postano-

wień organów administra-

cyjnych 

– charakteryzuje przebieg 

postępowania administra-

cyjnego 

– sporządza przykładowe 

odwołanie od decyzji ad-

ministracyjnej 

– przygotowuje skargę do 

wojewódzkiego sądu admi-

nistracyjnego 

– uzasadnia skuteczność 

środków odwoławczych od 

decyzji administracyjnej 

– uzasadnia stwierdzenie, 

że sądy administracyjne 

stanowią jedną z gwaran-

cji przestrzegania praw 

człowieka 

8. Obywatel wobec prawa 

Obywatel wo-

bec prawa 

– wymienia różne formy 

naruszenia prawa 

– wymienia organizacje 

społeczne, które mogą 

udzielić pomocy prawnej 

– przedstawia kompetencje 

instytucji i osób udzie-

lających pomocy prawnej 

– omawia różne postawy 

związane z przestrzega-

niem prawa 

– wskazuje, do jakich in-

stytucji i osób można się 

zwrócić o pomoc prawną w 

konkretnych sytuacjach 

– charakteryzuje instytu-

cje i osoby udzielające 

pomocy prawnej 

– odnajduje w odpowiednim 

akcie prawnym przepis do-

tyczący wybranego kazusu 

prawnego i interpretuje 

go 

– do poszczególnych spraw 

przyporządkowuje odpo-

wiedni akt prawny (ko-

deks) 

– pisze fikcyjny pozew w 

sprawie cywilnej, zawia-

domienie o popełnieniu 

przestępstwa i odwołanie 

od decyzji administracyj-

nej (wg wzoru) 

9. Prawa człowieka 

Pojęcie i ge-

neza praw 

człowieka 

– wyjaśnia pojęcie prawa 

człowieka 

– wymienia naturalne ce-

chy praw człowieka 

– wymienia przykładowe 

prawa 3 generacji praw 

człowieka 

– ukazuje historyczny ro-

dowód praw człowieka 

– rozróżnia prawa i wol-

ności osobiste, politycz-

ne oraz ekonomiczne, spo-

łeczne i kulturalne 

– wskazuje, do której ge-

neracji należą poszcze-

gólne prawa 

– charakteryzuje wkład 

Polski w rozwój idei praw 

człowieka 

– wyszukuje w tekście 

Preambuły do Powszechnej 

Deklaracji Prawa Człowie-

ka zapisy dotyczące idei 

praw człowieka 

– uzasadnia wkład Wiel-

kiej Brytanii, Francji i 

Stanów Zjednoczonych w 

rozwój idei praw człowie-

ka 

– ocenia Konstytucję 3 

maja pod kątem praw czło-

wieka 

– argumentuje, jaki wpływ 

na ideę praw człowieka ma 

rozwój technik wojennych 

Katalog naj-

ważniejszych 

praw człowie-

ka 

– wymienia podstawowe do-

kumenty dotyczące ochrony 

praw człowieka 

– podaje katalog podsta-

wowych praw człowieka 

– ukazuje główne postano-

wienia Powszechnej Dekla-

racji Praw Człowieka z 

1948 r. 

– omawia postanowienia 

nieulegające zawieszeniu 

– charakteryzuje trady-

cyjny katalog praw czło-

wieka 

– podaje różnicę pomiędzy 

prawem do nauki a obo-

wiązkiem szkolnym 

– podaje argumenty za i 

przeciw stosowaniu kary 

śmieci 

– analizuje sposoby inge-

rencji w wolność myśli 

– dokonuje analizy prawa 

do życia i ocenia problem 

eutanazji 

Systemy 

ochrony praw 

człowieka 

– opisuje system ochrony 

praw człowieka funkcjonu-

jący na mocy Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka 

i Międzynarodowych Paktów 

Praw Człowieka Narodów 

Zjednoczonych 

– wymienia dwa systemy 

ochrony praw człowieka 

– wyjaśnia, jak działa i 

jakie sprawy rozpatruje 

Europejsko Trybunał Praw 

Człowieka w Strasburgu 

– wyjaśnia cel tworzenia 

regionalnych systemów 

ochrony praw człowieka 

– charakteryzuje Między-

narodowe Pakty Praw Czło-

wieka 

– charakteryzuje systemy 

ochrony praw człowieka w 

ramach Rady Europy oraz 

Unii Europejskiej 

– pisze według wzoru 

skargę do Europejskiego 

– analizuje z punktu wi-

dzenia międzynarodowych 

standardów praw człowieka 

przypadki naruszania praw 

i wolności w różnych pań-

stwach 

– podaje argumenty za i 

przeciw zasadzie uniwer-

salizmu praw człowieka 

– ocenia znaczenie Mię-

dzynarodowego Trybunału 

Karnego w Hadze dla sys-

temu ochrony praw czło-

wieka na świecie 

– argumentuje zakres 

działania i skuteczność 

Trybunału Sprawiedliwości 

UE, Europejskiego Inspek-



Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu lub Komitetu 

Praw Człowieka w Genewie 

– ocenia skuteczność 

funkcjonowania europej-

skiego systemu ochrony 

praw człowieka 

tora Danych Osobowych, 

Europejskiego Urzędu Po-

licji (Europol), Europej-

skiej Jednostki Współpra-

cy Sądowej (Eurojust) 

Ochrona praw 

człowieka w 

Polsce 

– przedstawia prawa i 

wolności zagwarantowane w 

Konstytucji RP 

– wymienia środki i me-

chanizmy ochrony praw 

człowieka w Polsce 

– wymienia instytucje 

państwowe, powołane do 

ochrony praw i wolności 

człowieka w Polsce 

– odnosi przedstawione w 

mediach przypadki naru-

szenia praw lub wolności 

w Polsce do Konstytucji 

RP 

– omawia przykłady prze-

strzegania praw mniejszo-

ści narodowych, etnicz-

nych i religijnych w Pol-

sce 

– charakteryzuje przykła-

dy działalności Rzecznika 

Praw Obywatelskich i 

Rzecznika Praw Dziecka 

– charakteryzuje stopień 

realizacji praw socjal-

nych w Polsce 

– rozważa dylematy zwią-

zane z prawami socjalnymi 

i sposobem ich realizacji 

przez państwo 

– ocenia, jak w Polsce są 

przestrzegane prawa 

dziecka i ucznia 

– analizuje stan prze-

strzegania praw mniejszo-

ści narodowych, etnicz-

nych i religijnych w Pol-

sce 

– przygotowuje opracowa-

nie na temat naruszania i 

ochrony praw człowieka w 

wybranej dziedzinie 

Organizacje 

pozarządowe 

ochrony praw 

człowieka 

– wymienia organizacje 

pozarządowe ochrony praw 

człowieka na świecie i w 

Polsce 

– zna symbole wybranych 

organizacji pozarządowych 

zajmujących się ochroną 

praw człowieka n a świe-

cie i w Polsce 

– wymienia przykłady 

działalności Międzynaro-

dowego Komitetu Czerwone-

go Krzyża 

– wymienia przykłady ła-

mania praw człowieka w 

Polsce i na świecie 

– charakteryzuje działal-

ność wybranych organiza-

cji pozarządowych zajmu-

jących się ochroną praw 

człowieka 

– charakteryzuje działal-

ność organizacji pozarzą-

dowych w Polsce 

– wyszukuje przykłady 

działalności organizacji 

pozarządowych zajmujących 

się ochroną praw człowie-

ka 

– podaje argumenty za i 

„=przeciw działalności 

wybranych organizacji po-

zarządowych zajmujących 

się ochroną praw człowie-

ka w Polsce 

– ocenia skuteczność 

działalności wybranych 

organizacji pozarządowych 

zajmujących się ochroną 

praw człowieka 

– uzasadnia związek po-

wstania organizacji poza-

rządowych z działalnością 

opozycyjną w Polsce 

Prawa czło-

wieka jako 

istoty ludz-

kiej w świe-

tle dokumen-

tów międzyna-

rodowych – 

lekcja powtó-

rzeniowa 

     

Prawo regula-

torem życia 

społecznego – 

lekcja spraw-

dzająca 

     

III. Stosunki międzynarodowe 

1. Pojęcie i zakres stosunków międzynarodowych 

Pojęcie i za-

kres stosun-

ków międzyna-

rodowych 

– wyjaśnia pojęcie sto-

sunków międzynarodowych 

– wymienia płaszczyzny 

stosunków międzynarodo-

wych 

– wymienia niepaństwowych 

uczestników stosunków 

międzynarodowych 

– podaje przykłady wyda-

rzeń, które były przeło-

mowe dla stosunków mię-

dzynarodowych 

– charakteryzuje rolę 

państwa w stosunkach mię-

dzynarodowych 

– charakteryzuje płasz-

czyzny stosunków między-

narodowych 

– omawia okoliczności po-

wstania i znaczenie poję-

cia dyplomacji pingpongo-

wej 

– ocenia wpływ korporacji 

transnarodowych na prze-

bieg stosunków międzyna-

– przedstawia i ocenia 

funkcje nauki w stosun-

kach międzynarodowych 

– udowadnia wpływ sportu 

i turystyki na stosunki 

międzynarodowe 



rodowych 

Podmioty i 

zasady prawa 

międzynarodo-

wego 

– wyjaśnia pojęcia: prawa 

międzynarodowego, pacta 

sunt servanda 

– wymienia źródła prawa 

międzynarodowego 

– wymienia podmioty prawa 

międzynarodowego 

– omawia źródła prawa 

międzynarodowego 

– charakteryzuje zasady 

prawa międzynarodowego 

– charakteryzuje składowe 

systemu prawa międzynaro-

dowego (normy bezwzględ-

nie obowiązujące, normy 

względnie obowiązujące, 

normy moralne, politycz-

ne, normy kurtuazji mię-

dzynarodowej) 

– w różnych źródłąch in-

formacji znajduje przy-

kłady umów międzynarodo-

wych, uchwał organizacji 

międzynarodowych oraz 

zwyczaju międzynarodowego 

– uzasadnia, dlaczego 

wspólnoty powstańcze oraz 

narody należy traktować 

jako podmioty prawa mię-

dzynarodowego 

– uzasadnia wpływ globa-

lizacji na współczesne 

stosunki między państwami 

– przedstawia i ocenia 

zakres podmiotowości 

prawnomiędzynarodowej 

2. Polityka zagraniczna Polski 

Racja stanu 

Polski 

– definiuje pojęcia: po-

lityki zagranicznej, in-

teresu narodowego, racji 

stanu 

– przedstawia główne kie-

runki polskiej polityki 

zagranicznej 

– wskazuje na mapie pań-

stwa, z którymi sąsiaduje 

Polska 

– wymienia instrumenty 

polityki zagranicznej 

państwa 

– przedstawia działania 

Polski w dziedzinie pomo-

cy rozwojowej 

– wymienia państwa, do 

których skierowana jest 

pomoc rozwojowa zadekla-

rowana przez Polskę 

– wyjaśnia, jakie znacze-

nie w polityce zagranicz-

nej państwa odgrywa racja 

stanu 

– charakteryzuje główne 

kierunki polskiej polity-

ki zagranicznej po 1989 

r. i sposoby jej prowa-

dzenia na wybranych przy-

kładach 

– charakteryzuje program 

polskiej współpracy roz-

wojowej 

– porównuje pozycję poli-

tyczną Polski przed i po 

1989 r. 

– uzasadnia potrzebę 

uczestnictwa Polski w 

międzynarodowej współpra-

cy na rzecz rozwoju 

– uzasadnia celowość 

działań związanych z po-

mocą rozwojową zadeklaro-

waną przez Polskę 

– wyjaśnia, jaki wpływ na 

polską politykę zagra-

niczną ma członkowstwo w 

Unii Europejskiej 

– ocenia główne kierunki 

polskiej polityki zagra-

nicznej po 1989 r. 

Stosunki Pol-

ski z sąsia-

dami 

– wyjaśnia pojęcia: Je-

sieni Narodów, zburzenia 

muru berlińskiego, poma-

rańczowej rewolucji, ak-

samitnej rewolucji, rewo-

lucji róż, Euro 2012 

– wymienia daty zjedno-

czenia Niemiec, rozpadu 

Czechosłowacji i ZSRR 

– wymienia wydarzenia, 

które wpłynęły na zmianę 

sytuacji politycznej Pol-

ski po 1989 r. 

– określa prawne i poli-

tyczne zasady współpracy 

polsko-niemieckiej 

– charakteryzuje relacje 

Polski z wybranymi pań-

stwami, na podstawie sa-

modzielnie zebranych in-

formacji 

– przedstawia i ocenia 

rozwój stosunków polsko-

niemieckich po 1989 r. 

– ocenia rozwój współpra-

cy międzyregionalnej i 

transgranicznej Polski z 

krajami byłego ZSRR 

– podaje argumenty za i 

przeciw normalizacji sto-

sunków polsko-rosyjskich 

po 1991 r.  

– uzasadnia swoje stano-

wisko w kwestii relacji 

Polski z krajami byłego 

ZSRR 

– ocenia skuteczność po-

lityki pojednania histo-

rycznego Polski z Niemca-

mi i Ukrainą 

3. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym 

Zagrożenia 

bezpieczeń-

stwa między-

narodowego 

– wyjaśnia pojęcia: poli-

tycznych linii podziału 

świata, terroryzmu, zim-

nej wojny 

– wymienia przykładowe 

organizacje terrorystycz-

ne na świecie 

– wymienia konflikty na 

świecie, którym towarzy-

szy terroryzm 

– wskazuje i wyjaśnia 

przyczyny konfliktów we 

współczesnym świecie 

–opisuje strategie zwal-

czania terroryzmu 

– omawia przyczyny, moty-

wy i sposoby działania 

terrorystów 

– charakteryzuje wybrane 

typy terroryzmu o różnych 

programach ideologicznych 

– korzystając z różnych 

źródeł informacji, przed-

stawia historię terrory-

zmu na świecie 

– porównuje różne rodzaje 

terroryzmu na świecie 

– ocenia stopień zagroże-

nia bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego ze strony 

cyberterroryzmu 

 

– ocenia strategie zwal-

czania terroryzmu 

– uzasadnia konieczność 

lub szkodliwość ewentual-

nego ograniczenia praw 

obywatelskich jako zabie-

gu mającego służyć walce 

z terroryzmem 

Problemy 

współczesnego 

– wyjaśnia pojęcia: pro-

blemów współczesnego 

– wymienia różnorodne 

formy działania na rzecz 

– wyjaśnia przyczyny dys-

proporcji między globalną 

– przedstawia na przykła-

dach wzajemne zależności 

– ocenia problemy moralne 

wynikające z rozwoju cy-



świata świata, szoku przyszło-

ści, efektu cieplarniane-

go, dziury ozonowej, kwa-

śnych deszczy, analfabe-

tyzmu 

– wymienia najważniejsze 

problemy współczesnego 

świata 

ochrony środowiska 

– wymienia przyczyny 

wzrastającej liczby lud-

ności emigrującej ze wsi 

do miast 

Północą i globalnym Połu-

dniem oraz mechanizmy i 

działania, które ją 

zmniejszają lub powięk-

szają 

– charakteryzuje najważ-

niejsze problemy współ-

czesnego świata 

pomiędzy państwami bied-

nymi i bogatymi w polity-

ce, ekonomi, kulturze i 

ekologii 

– uzasadnia zagrożenia 

wynikające z wysokiego 

poziomu analfabetyzmu i 

postępu naukowo-

technicznego 

wilizacyjnego 

– ocenia formy działania 

na rzecz ochrony środowi-

ska 

– ocenia poziom rozwoju i 

stopień zacofania wybra-

nych państw na tle Europy 

i świata 

Inicjatywy na 

rzecz pokoju 

światowego, 

demokracji i 

praw człowie-

ka 

– wyjaśnia pojęcia: gorą-

cej linii, Planu Rapac-

kiego, Międzynarodowego 

Dnia Pokoju 

– wymienia nazwy organi-

zacji działających na 

rzecz ochrony bezpieczeń-

stwa i pokoju 

– wymienia przykłady 

uzgodnień społeczności 

międzynarodowej dotyczą-

cej kontroli zbrojeń 

– przedstawia inicjatywy 

na rzecz pokoju, demokra-

cji i praw człowieka 

– charakteryzuje działa-

nia laureatów Pokojowej 

Nagrody Nobla 

– charakteryzuje działal-

ność organizacji pozarzą-

dowych na rzecz pokoju 

– uzasadnia skuteczność 

działań zmierzających do 

ograniczenia zbrojeń na 

świecie 

– opracowuje plakat pro-

mujący Międzynarodowy 

Dzień Pokoju lub Światowy 

Dzień Pokoju 

– ocenia celowość uzgod-

nień społeczności między-

narodowej dotyczących 

kontroli zbrojeń 

– uzasadnia konieczność 

wprowadzenia gorącej li-

nii w 1962 r. w celu 

przeprowadzenia rozmów 

przez przywódców USA i 

ZSRR w sytuacjach kryzy-

sowych 

4. Globalizacja współczesnego świata 

Globalizacja 

współczesnego 

świata 

– wyjaśnia pojęcia: glo-

balizacji, alterglobali-

stów, homogenizacji kul-

tury, ekologizmu 

– wymienia płaszczyzny, 

do których przenika pro-

ces globalizacji 

– wymienia przykłady or-

ganizacji o podłożu eko-

nomicznych utożsamianych 

z procesem globalizacji 

– wymienia organizacje 

pozarządowe mające zasięg 

ogólnoświatowy i wpływ na 

globalne organizacje mię-

dzynarodowe 

– przedstawia wieloaspek-

towy charakter procesów 

globalizacji (polityka, 

gospodarka, kultura, ko-

munikacja i ekologia) 

– charakteryzuje zasady 

ochrony odrębności kultu-

rowej danego narodu przed 

homogenizacją 

– ocenia role wybranych 

państw oraz instytucji o 

zasięgu globalnym, np. 

organizacji, korporacji i 

mediów, w procesie globa-

lizacji 

– podaje argumenty za i 

przeciw tezie: „Proces 

globalizacji korzystnie 

wpływa na rozwój krajów 

Trzeciego Świata 

– rozważa rację ruchów 

ekologicznych i alterglo-

balistycznych oraz racje 

ich przeciwników 

– na podstawie różnych 

źródeł informacji formu-

łuje własne stanowisko 

powyższej sprawie 

5. System bezpieczeństwa i współpracy 

Przemiany po-

lityczne w 

Europie i na 

świecie po 

upadku komu-

nizmu 

– wyjaśnia pojęcia: że-

laznej kurtyny, Układu 

Warszawskiego, głasnosti, 

pierestrojki, Jesieni Na-

rodów, upadku muru ber-

lińskiego, aksamitnej re-

wolucji 

– wymienia przykłady kon-

fliktów w okresie zimnej 

wojny 

– wymienia państwa Europy 

Środkowo-Wschodniej, w 

których po 1989 r. doszło 

do obalenia komunizmu 

– wymienia zmiany na ma-

pie politycznej Europy w 

latach 1989–2000 

– wskazuje na mapie nowo 

powstałe państwa po Je-

sieni Narodów w Europie 

– charakteryzuje przemia-

ny, jakie nastąpiły w Eu-

ropie i na świecie po 

upadku komunizmu 

– charakteryzuje stopnio-

wy rozpad dominacji ZSRR 

nad państwami Europy 

Środkowo-Wschodniej 

– ocenia kwestie upadku 

dwubiegunowego układu sił 

na świecie na początku 

lat 90. XX w. 

– analizuje na wybranych 

przykładach potencjalne 

zagrożenia i współczesne 

konflikty na świecie 

– ocenia zmiany charakte-

ru zagrożeń międzynarodo-

wych na przełomie XX i 

XXI w. 

– na podstawie prezento-

wanych plakatów dokonuje 

analizy problemu zimnej 

wojny i wyborów parlamen-

tarnych w Polsce 

4 czerwca 1989 r. 

Organizacja 

Narodów Zjed-

noczonych 

– wyjaśnia pojęcia: pań-

stw osi, Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych, 

Zgromadzenia Ogólnego, 

Rady Bezpieczeństwa, Se-

kretarza Generalnego, 

– wymienia dokumenty, 

które są prawną podstawą 

funkcjonowania ONZ 

– wymienia główne organy 

ONZ: Zgromadzenie Ogólne, 

Rada Bezpieczeństwa, Se-

– opisuje cele i metody 

działania ONZ 

– charakteryzuje kompe-

tencje organów ONZ; Zgro-

madzenie Ogólne, Rada 

Bezpieczeństwa, Sekretarz 

– na podstawie Preambuły 

Karty Narodów Zjednoczo-

nych przedstawia wydarze-

nia historyczne i warto-

ści, do których nawiązuje 

preambuła 

– ocenia czy struktura 

ONZ spełnia założone w 

1945 r. cele 

– uzasadnia przyczyny za-

wieszenia działalności 

Rady Powierniczej i oce-



Międzynarodowego Trybuna-

łu Sprawiedliwości, Rady 

Gospodarczej i Społecz-

nej, Rady Powierniczej, 

terytoriów powierniczych  

– wymienia podstawowe in-

formacje dotyczące ONZ: 

liczbę członków, flagę, 

emblemat, siedziby i ję-

zyki 

kretarz Generalny, Mię-

dzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości, Rada Go-

spodarcza i Społeczna, 

Rada Powiernicza 

– wymienia sekretarzy ge-

neralnych ONZ 

– wymienia okresy, kiedy 

Polska była niestałym 

członkiem Rady Bezpie-

czeństwa 

Generalny, Międzynarodowy 

Trybunał Sprawiedliwości, 

Rada Gospodarcza i Spo-

łeczna, Rada Powiernicza 

– opracowuje zestaw pytań 

i przeprowadza wywiad z 

Sekretarzem generalnym 

ONZ, w rolę którego wcie-

la się wybrany uczeń 

nia słuszność tej decyzji 

Organizacje 

międzynarodo-

we związane z 

ONZ 

– rozwija skróty i wyja-

śnia pojęcia: WHO, ILO, 

FAO, IMF, IBRD, WTO, 

OECD, UNESCO, UNIDO, 

IAEA, UNICEF, UNHCR 

– podaje przykłady dzia-

łań ww. organizacji 

– wymienia 13 obiektów z 

Polski znajdujące się na 

Liście Światowego Dzie-

dzictwa Kulturalnego i 

Przyrodniczego Ludzkości 

– wymienia polskich amba-

sadorów dobrej woli przy 

UNICEFIE 

– rozpoznaje logo organi-

zacji wyspecjalizowanych 

ONZ 

– charakteryzuje działa-

nie organizacji: WHO, 

ILO, FAO, IMF, IBRD, WTO, 

OECD, UNESCO, UNIDO, 

IAEA, UNICEF, UNHCR 

– charakteryzuje specjal-

ne programy i fundusze 

przygotowane przez ONZ 

– na podstawie różnych 

źródeł informacji odszu-

kuje konkretne przykłady 

działalności organizacji 

wyspecjalizowanych ONZ 

– analizuje na wybranych 

przykładach wszystkie 

sfery działalności oma-

wianych organizacji wy-

specjalizowanych ONZ 

– ocenia celowość i sku-

teczność działania  

Międzynarodowej Agencji 

Energii Atomowej (IAEA), 

która pracuje nad bez-

piecznym i pokojowym za-

stosowaniem energii ato-

mowej 

– uzasadnia konieczność 

powołania i funkcjonowa-

nia specjalnych programów 

i funduszy ONZ 

Działalność 

ONZ 

– wyjaśnia pojęcia: ope-

racji pokojowych, misji 

humanitarnych, Gromu, 

„Pustynnej Burzy” 

– wymień miejsca stacjo-

nowania wojsk polskich w 

ramach błękitnych beretów 

(hełmów) 

– przedstawia polskie 

inicjatywy w ranach ONZ 

– rozróżnia pojęcia zwią-

zane z pokojem na świe-

cie: peacekeeping, peace-

making, peacebuilding 

– charakteryzuje na przy-

kładach najczęściej sto-

sowane metody rozwiązywa-

nia sporów między pań-

stwami 

– charakteryzuje działal-

ność ONZ na różnych 

płaszczyznach 

– rozważa możliwości pro-

wadzenia akcji humanitar-

nych, współpracy rozwojo-

wej oraz interwencji po-

kojowych na obszarach do-

tkniętych konfliktami 

zbrojnymi, oceniając ich 

skuteczność i aspekty mo-

ralne 

– analizuje udział Polski 

w pracach ONZ 

– ocenia skuteczność 

działalności ONZ na rzecz 

umacniania pokoju na 

świecie 

– uzasadnia konieczność 

reform w ONZ i podaje 

proponowany przez siebie 

kierunek tych zmian 

Organizacja 

Paktu Północ-

noatlantyc-

kiego 

– wyjaśnia pojęcia: inte-

gracji militarnej, NATO 

(North Atlantic Treaty 

Organization), Partner-

stwa dla Pokoju, KFOR 

(Kosovo Force) 

– rozpoznaje logo Organi-

zacji Paktu Północnoat-

lantyckiego 

– wskazuje na mapie pań-

stwa wchodzące w skład 

NATO 

– wymienia najważniejsze 

operacje wojskowe sojuszu 

– wymienia lata przystą-

pienia do NATO poszcze-

gólnych państw członkow-

skich 

– wyjaśnia jak powstało 

NATO, jakie są jego cele 

i organy 

– analizuje artykuł 5. 

Traktatu północnoatlan-

tyckiego i wyciąga wnio-

ski 

– charakteryzuje podsta-

wowe zasady sojuszu 

– przedstawia i ocenia 

proces przystąpienia Pol-

ski do NATO 

– analizuje zasadność 

operacji pokojowych NATO 

w latach 1995–2005 

– ocenia wpływ członkow-

stwa w NATO na pozycję 

międzynarodową i poziom 

bezpieczeństwa Polski 

– podaje argumenty za i 

przeciw tezie, że NATO 

powinno się stać gwaran-

tem światowego systemu 

bezpieczeństwa 

Regionalne 

systemy bez-

pieczeństwa i 

współpracy 

– wymienia regionalne 

systemy bezpieczeństwa i 

współpracy 

– rozpoznaje logo wybra-

nych organizacji współ-

pracy gospodarczej 

– przedstawia organizacje 

regionalne działające na 

rzecz bezpieczeństwa na 

innych kontynentach 

– wymienia związki mię-

dzypaństwowe w ramach WNP 

– wyszukuje w różnych 

źródłach informacje, 

przykłady działalności 

organizacji regionalnych 

na rzecz bezpieczeństwa 

– charakteryzuje europej-

– ocenia znaczenie regio-

nalnych systemów bezpie-

czeństwa dla danego re-

gionu i świata 

– ocenia znaczenie orga-

nizacji współpracy gospo-

– opracuje projekt sesji 

popularnonaukowej poświę-

conej udziałowi polskich 

żołnierzy w misjach poko-

jowych 

– opracuje propozycję or-



ski system bezpieczeństwa darczej dla danego regio-

nu i świata (APEC, NAFTA, 

MERCOSUR, OPEC) 

ganizacji współpracy go-

spodarczej dla Europy 

Środkowo-Wschodniej z 

uwzględnieniem logo, ce-

lów i obszaru działania 

6. Integracja europejska 

Geneza i 

przebieg in-

tegracji eu-

ropejskiej 

– wymienia polityków, 

którzy zostali uznani za 

ojców Europy 

– podaje najważniejsze 

daty związane z integra-

cją europejską 

– podaje historyczne 

przykłady integracji eu-

ropejskiej 

– omawia genezę i prze-

bieg integracji europej-

skiej (fazy integracji) 

– wymienia formy integra-

cji europejskiej 

– przedstawia główne do-

kumenty i instytucje 

związane z procesem inte-

gracji europejskiej 

– charakteryzuje proces 

rozszerzania Unii 

– omawia czynniki geogra-

ficzne, które sprzyjały 

integracji 

– charakteryzuje części 

składowe integracji eko-

nomicznej w UE 

– wyszukuje w tekście 

źródłowym niezbędne ele-

menty łączące narody Eu-

ropy, np. cele Unii 

– analizuje deklarację 

Roberta Schumana z 

09.05.1950 r. i formułuje 

zawarte tam cele integra-

cji europejskiej 

– analizuje przesłanki 

sporu o istotę suwerenno-

ści i integracji we 

współczesnej Europie 

– analizuje fragment 

Traktatu o Unii Europej-

skiej i formułuje wnioski 

z uwzględnieniem celów UE 

szczególnie korzystnych 

dla Polski 

Filary kultu-

ry europej-

skiej 

– wyjaśnia pojęcia: euro-

peizacji, konglomeratu, 

europocentryzmu 

– podaje przykłady związ-

ków naszego regionu z 

kulturą europejską 

– wymienia z jakimi wyda-

rzeniami wiąże się euro-

peizacja Słowian 

– omawia najważniejsze 

tradycje, z których wywo-

dzi się cywilizacja euro-

pejska 

– charakteryzuje trzy fi-

lary kultury europejskiej 

– wyszukuje przykłady 

wpływu kultury arabskiej 

i islamu na kulturę euro-

pejską 

– porównuje poszczególne 

filary kultury europej-

skiej 

– argumentuje kontrower-

syjność postrzegania kul-

tury europejskiej wyłącz-

nie z europejskiego punk-

tu widzenia (europocen-

tryzm) 

– ocenia szanse rozwoju 

kultury naszego regionu 

przy integracji Polski z 

UE 

– dokonuje syntezy wspól-

nych korzeni narodów Eu-

ropy 

– wykazuje wpływ i od-

działywanie naszego re-

gionu na kulturę europej-

ską jako część dorobku 

Polski i Europy 

Instytucje i 

organizacje 

Unii Europej-

skiej 

– wyjaśnia pojęcia: po-

mocniczości, subsydiarno-

ści 

– wymienia główne insty-

tucje Unii Europejskiej 

– wyjaśnia najważniejsze 

procedury decyzyjne w 

Unii Europejskiej 

– wymienia organy dorad-

cze i wyspecjalizowane 

Unii Europejskiej 

– przedstawia grupy poli-

tyczne w Parlamencie Eu-

ropejskim 

– wymienia dwie wyspecja-

lizowane agencje do rea-

lizacji szczegółowych za-

dań UE 

– wymienia zasady pomoc-

niczości i solidarności 

stosowane w działalności 

UE 

– charakteryzuje sposób 

powoływania: Rady Unii 

Europejskiej, Parlamentu 

Europejskiego, Komisji 

Europejskiej, Rady Euro-

pejskiej, Trybunału Spra-

wiedliwości, Europejskie-

go Trybunału Obrachunko-

wego i Europejskiego Ban-

ku Centralnego 

– charakteryzuje działa-

nie i najważniejsze kom-

petencje ww. instytucji 

UE 

– przedstawia sposoby po-

dejmowania decyzji poli-

tycznych i gospodarczych 

w Unii Europejskiej, od-

nosząc je do zasad pomoc-

niczości i solidarności 

– ocenia rolę i znaczenie 

Rady Europy we współpracy 

ogólnoeuropejskiej 

– analizuje konsekwencje, 

jakie wypływają dla pań-

stwa z faktu uczestnictwa 

w organach międzynarodo-

wych 

– porównuje sposób powo-

ływania Parlamentu Euro-

pejskiego, Rady Unii Eu-

ropejskiej i Komisji Eu-

ropejskiej 

Prawo Unii 

Europejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: prawa 

pierwotnego, traktatu ak-

cesyjnego, prawa wtórnego 

– wymienia składowe prawa 

europejskiego 

– wymienia czas, miejsce 

– wyjaśnia, jak tworzone 

jest prawo unijne 

– wymienia najważniejsze 

postanowienia traktatów 

obowiązujących w Unii Eu-

ropejskiej 

– porównuje zakres dzia-

łania rozporządzenia i 

dyrektywy 

– charakteryzuje warunki 

przyjęcia nowego państwa 

do Unii Europejskiej 

– uzasadnia konieczność 

ujednolicania prawa w 

państwach członkowskich 

Unii Europejskiej 

– ocenia znaczenie poro-

zumień międzynarodowych 

– uzasadnia tezę, że nad-

rzędność prawa Unii Euro-

pejskiej nad prawem kra-

jowym ogranicza suweren-

ność państwa 

– analizuje konsekwencje 



i państwa uczestniczące w 

traktatach akcesyjnych z 

lat 1972–2005 

zawieranych przez Unię 

Europejską dla jej funk-

cjonowania 

polityczne i społeczno-

ekonomiczne podpisania 

przez nowych członków 

Unii Europejskiej trakta-

tów akcesyjnych 

Gospodarka i 

finanse Unii 

Europejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: swo-

bodnego przepływu towa-

rów, kapitału, usług, 

osób, kryteriów konwer-

gencji 

– wymienia główne dochody 

i wydatki budżetowe Unii 

Europejskiej 

– podaje swobody wspólne-

go rynku 

– wymienia zasady polity-

ki gospodarczej Unii Eu-

ropejskiej 

– wymienia kryteria kon-

wergencji, które musi 

spełnić państwo, które 

chce wejść do strefy euro 

– przedstawia procedurę 

uchwalenia budżetu unij-

nego 

– przedstawia wady i za-

lety wspólnej polityki 

rolnej Unii Europejskiej 

– wyszukuje w różnych 

źródłach informacje, któ-

re obszary pochłaniają 

największą część budżetu 

Unii 

– wyszukuje w różnych 

źródłach wskaźniki ekono-

miczne Polski 

– rozpatruje, czy Polska 

powinna wprowadzić euro 

– ocenia, na ile Polska 

spełnia kryteria konwer-

gencji na jej drodze wej-

ścia do strefy euro 

Ochrona śro-

dowiska w 

Unii Europej-

skiej 

– wyjaśnia pojęcie pakie-

tu klimatycznego 

– wymienia instytucje 

Unii Europejskiej zajmu-

jące się ochroną środowi-

ska 

– podaje programy związa-

ne z ochroną środowiska 

  

– wymienia propozycje dla 

państw biedniejszych w 

realizacji pakietu klima-

tycznego 

– omawia Program Działań 

na rzecz Środowiska 

– charakteryzuje projekty 

Unii w dziedzinie ochrony 

środowiska 

– omawia obszary chronio-

ne programem Natura 2000 

w Polsce 

– uzasadnia konieczność 

ochrony środowiska, poda-

jąc argumenty: ekonomicz-

ne, społeczne i medyczne 

– charakteryzuje politykę 

ochrony środowiska w sto-

sunkach z państwami spoza 

UE 

– ocenia politykę ochrony 

środowiska w Unii Euro-

pejskiej 

– projektuje działania na 

rzecz ochrony środowiska 

Przyszłość 

Unii Europej-

skiej 

– wyjaśnia pojęcia: Euro-

py Ojczyzn, Europy dwóch 

prędkości, Stanów Zjedno-

czonych Europy 

– wymienia państwa, któ-

rym ma służyć Partnerstwo 

Wschodnie 

– wymienia różne kierunki 

rozwoju Unii Europejskiej 

– omawia wizję integracji 

Charlesa de Gaulle’a 

– charakteryzuje działa-

nia współczesnych polity-

ków, którzy opowiadają 

się za koncepcją „Europy 

Ojczyzn” 

– uzasadnia, która kon-

cepcja integracji euro-

pejskiej jest najbardziej 

słuszna 

– rozważa dylematy zwią-

zane z dalszym rozszerza-

niem i reformą Unii Euro-

pejskiej 

– ocenia czy Partnerstwo 

Wschodnie będzie korzyst-

ne dla rozwoju integracji 

– uzasadnia swoje stano-

wisko, przedstawiając ar-

gumenty polityczne, eko-

nomiczne, społeczne i hi-

storyczne 

– ocenia znaczenie zasady 

pomocniczości dla inte-

gracji europejskiej 

Organizacje 

współpracy 

europejskiej 

– przedstawia cele i za-

sady działania Rady Euro-

py 

– opisuje cele i sposób 

działania Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współ-

pracy w Europie 

– przedstawia genezę Rady 

Europy 

– opisuje genezę Organi-

zacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie 

– wymienia frakcje poli-

tyczne w Zgromadzeniu 

Parlamentarnym 

– charakteryzuje najważ-

niejsze organizacje i po-

rozumienia regionalne 

– omawia działania Polski 

w ramach KBWE (OBWE) 

– ocenia rolę Rady Europy 

we współczesnej Europie 

– rozróżnia „trzy koszy-

ki” – zasady współpracy 

– uzasadnia, że KBWE sta-

nowiła forum dialogu mię-

dzy państwami Wschodu i 

Zachodu 

– analizuje cele działa-

nia OBWE 

Europa wśród 

światowych 

mocarstw 

– wyjaśnia znaczenie 

strategicznych zasobów 

naturalnych w polityce 

międzynarodowej 

– wymienia najważniejsze 

atrybuty mocarstwa 

– podaje surowce krytycz-

ne dla gospodarki Unii 

– przedstawia podział 

współczesnych mocarstw 

według politologa Abramo 

Fimo Kenneth Organsiego 

– omawia najważniejsze 

atrybuty mocarstwa 

– rozróżnia typy ładów 

światowych (jedno-, dwu- 

i wielobiegunowy), odwo-

łując się do historii XX 

i XXI wieku 

– przedstawia na przykła-

dach znaczenie supermo-

carstw i mocarstw regio-

– wskazuje możliwości od-

grywania przez Unię Euro-

pejską roli światowego 

mocarstwa 

– uzasadnia znaczenie 

strategicznych zasobów 

naturalnych w polityce 

międzynarodowej 

– podaje przykłady zna-

czenia supermocarstw i 

mocarstw regionalnych dla 

ładu międzynarodowego 

– analizuje zmianę układu 

sił w stosunkach między-

narodowych na początku 

XXI wieku 



Europejskiej nalnych dla ładu świato-

wego 

7. Polska w Unii Europejskiej 

Integracja 

Polski z Unią 

Europejską 

– wymienia główne warunki 

przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej 

– wymienia działania do-

stosowawcze podjęte przez 

Polskę 

– wymienia korzyści i 

obawy wynikające z przy-

stąpienia Polski do Unii 

Europejskiej 

– omawia drogę Polski do 

Unii Europejskiej 

– charakteryzuje korzyści 

i koszty polityczne, eko-

nomiczne i społeczne 

przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej 

– przedstawia proces do-

stosowywania prawa pol-

skiego do unijnego 

– analizuje źródła staty-

styczne i formułuje wnio-

ski 

– uzasadnia wpływ pol-

skich polityków w Unii 

Europejskiej na wzrost 

euroentuzjastów w Polsce 

– ocenia przewodnictwo 

Polski w Radzie Unii Eu-

ropejskiej 

– uzasadnia, że polska 

prezydencja w Unii Euro-

pejskiej była tak zwaną 

zieloną prezydencją 

Polska we 

wspólnym ryn-

ku i strefie 

Schengen 

– wyjaśnia pojęcia: stre-

fy Schengen, wizowego 

systemu informacyjny 

– wymienia cztery swobody 

funkcjonowania wspólnego 

rynku 

– wymienia najbardziej 

widoczne efekty przystą-

pienia Polski do Unii Eu-

ropejskiej 

– wyjaśnia, na czym pole-

ga swobodny przepływ 

osób, kapitału, towarów i 

usług w Unii Europejskiej 

– wyjaśnia, jakie są za-

sady przekraczania granic 

przez polskich obywateli 

w strefie Schengen i poza 

nią 

– omawia korzyści i za-

grożenia wynikające z 

członkowstwa Polski w 

strefie Schengen 

– przedstawia argumenty 

polityczne, ekonomiczne i 

społeczne wynikające z 

przystąpienia Polski do 

strefy Schengen 

– uzasadnia konieczność 

wprowadzenia tak zwanych 

kontroli mobilnych na te-

renie kraju, w celu 

sprawdzenia legalności 

pobytu cudzoziemców 

– ocenia zasadność wpro-

wadzenia na granicach 

osobnych pasów odpraw dla 

obywateli państw należą-

cych do strefy z Schengen 

– podaje argumenty za i 

przeciw wejściu Polski na 

wspólny rynek i do strefy 

Schengen 

Obywatelstwo 

Unii Europej-

skiej 

– wyjaśnia pojęcia: oby-

watela Unii Europejskiej, 

paszportu europejskiego 

– wymienia podstawowe 

prawa obywateli Unii Eu-

ropejskiej 

– wymienia korzyści wyni-

kające z posiadania oby-

watelstwa europejskiego 

– opisuje prawa i obo-

wiązki wynikające z po-

siadania obywatelstwa 

Unii Europejskiej 

– charakteryzuje możli-

wość skargi do Rzecznika 

Praw Obywatelskich Unii 

Europejskiej przeciwko 

instytucjom i organom UE 

– charakteryzuje zasady 

udziału w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego 

– ocenia korzyści wynika-

jące z prawa do opieki 

dyplomatycznej i konsu-

larnej dla obywateli Unii 

Europejskiej 

– uzasadnia konieczność 

stosowania 23 oficjalnych 

języków Unii Europejskiej 

– uzasadnia możliwość 

udziału obywateli innych 

państw Unii Europejskiej 

w wyborach do władz lo-

kalnych 

– ocenia zasadność prawa 

dla obywateli państw Unii 

Europejskiej do udostęp-

nienia dokumentów unij-

nych 

Pozyskiwanie 

funduszy 

unijnych 

– wyjaśnia pojęcia: fun-

duszy strukturalnych, 

Programu Kapitał Ludzki, 

programu regionalnego, 

Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej 

– podaje przykłady wyko-

rzystania funduszy unij-

nych w regionie 

– wymienia warunki ubie-

gania się o kredyt w ra-

mach programu 

– wymienia przykłady fi-

nansowania małych przed-

siębiorstw 

– wymienia etapy cyklu 

funkcjonowania projektu 

– podaje ogólne zasady 

korzystania z funduszy 

unijnych przez obywateli, 

przedsiębiorstwa i inne 

organizacje w Polsce 

– charakteryzuje podsta-

wowe założenia funduszy 

strukturalnych Unii Euro-

pejskiej 

– ocenia podstawowe zało-

żenia Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego swoje-

go województwa 

– ocenia założenia pro-

gramów realizowanych w 

ramach Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej 

– uzasadnia możliwość 

rozwoju infrastruktury i 

ochrony środowiska w ra-

mach Funduszu Spójności 

– ocenia szczegółowe opi-

sy priorytetów do przy-

kładowego programu finan-

sowanego przez Unię Euro-

pejską 

Podejmowanie 

nauki i pracy 

w Unii Euro-

pejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: EU-

RES-u, Europassu, kwali-

fikacji zawodowych 

– wymienia przykładowe 

zawody regulowane w Unii 

Europejskiej 

– wymienia dokumenty 

wchodzące w skład Euro-

passu, które wypełniają 

upoważnione instytucje 

– potrafi posługiwać się 

Europassem 

– wyszukuje informacje o 

możliwościach podejmowa-

nia nauki i pracy w pań-

stwach Unii Europejskiej 

– charakteryzuje świad-

czenia społeczne, które 

przysługują pracownikom 

na umowę o pracę 

– sporządza własny Euro-

pass – CV 

– na podstawie różnych 

źródeł informacji ocenia 

warunki zatrudnienia w 

dowolnie wybranym kraju 

Unii Europejskiej 

– ocenia zasadność wpro-

wadzenia ograniczeń w za-

trudnianiu osób pochodzą-

cych z innych krajów Unii 

Europejskiej 

– na podstawie różnych 

źródeł informacji ocenia 

zasady i wymogi dotyczące 



 

podejmowania nauki w wy-

branych krajach Unii Eu-

ropejskiej 

Skutki przy-

stąpienia 

Polski do 

Unii Europej-

skiej 

– wyjaśnia pojęcie grupy 

państw podobnie myślących 

– wymienia płaszczyzny 

analizy stopnia entuzja-

zmu Polaków z przystąpie-

nia do Unii Europejskiej 

– wymienia korzyści eko-

nomiczne i polityczne, 

wynikające z przystąpie-

nia Polski do Unii Euro-

pejskiej 

– wymienia skutki: spo-

łeczno-kulturalne inte-

gracji Polski z Unią Eu-

ropejską 

– na podstawie źródeł 

statystycznych charakte-

ryzuje korzyści politycz-

ne wynikające z członko-

stwa Polski w Unii Euro-

pejskiej 

– na podstawie różnych 

źródeł charakteryzuje ko-

rzyści ekonomiczne wyni-

kające z członkostwa Pol-

ski w Unii Europejskiej 

– ocenia skutki członkow-

stwa  i perspektywy roz-

woju Polski w Unii Euro-

pejskiej, odwołując się 

do danych statystycznych, 

badań opinii publicznej 

oraz informacji o wyko-

rzystaniu środków unij-

nych w Polsce, regionie i 

gminie 

 – analizuje źródła sta-

tystyczne i wyciąga wnio-

ski, określa tendencję 

– na podstawie źródeł 

statystycznych analizuje 

stopień wykorzystania 

przez Polskę funduszu 

unijnych 

– podaje argumenty za i 

przeciw integracji Polski 

z Unią Europejską w kon-

tekście skutków społecz-

no-kulturalnych 

Stosunki mię-

dzynarodowe – 

lekcja powtó-

rzeniowa 

     

Polska, Euro-

pa, świat – 

lekcja spraw-

dzająca 

     


