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1. Lekcja organizacyjna

- wie, jak przygotować się do lekcji WOS,

- zna zasady pracy na lekcji i jej oceniania.

2. Człowiek w społeczeństwie

- zna pojęcia: socjalizacja, rola społeczna, norma społeczna,

- rozumie znaczenie pojęcia konflikt ról, samoocena,

- potrafi odróżnić i podać przykłady norm formalnych i nieformalnych,

- omawia piramidę potrzeb A. Maslowa.

3. Grupy społeczne

- posługuje się określeniem grupa społeczna.

- zna rodzaje i cechy grup, podaje przykłady,

- określa swoją przynależność do różnych grup społecznych.

4. Komunikacja i autoprezentacja

- zna, rozumie, używa pojęć: asertywność, mowa ciała,

- wymienia warunki asertywności,

- odróżnia dyskusję od debaty,

- potrafi wymienić i opisać cechy kształtujące pozytywny wizerunek osoby.

5. Życie rodzinne

– wie, czym jest i jakie cechy i funkcje powinna mieć rodzina,

- określa i hierarchizuje najważniejsze wartości w życiu,

- potrafi czytać i analizować dane zawarte w wykresie słupkowym.

6. Edukacja i praca

- zna najważniejsze funkcje edukacji oraz strukturę szkolnictwa w Polsce,

- potrafi wymienić kilka obowiązków i kilka praw ucznia,

- analizuje i omawia rysunek i różne rodzaje wykresów a następnie zestawia i porównuje
uzyskany z nich dane.

7. Ekonomia na co dzień

- rozumie i posługuje się pojęciem budżet, dyscyplina budżetowa, konsument.

- widzi zależność między wpływami i wydatkami w budżecie domowym,

- wypełnia i wie do czego służy oraz jak złożyć reklamację.



8. Konflikty czy dialog?

- czyta, rozumie, analizuje teksty źródłowe,

- wyraża własną opinię na temat czytanych tekstów,

- prezentuje i broni własnego zdania.

9. Prawa człowieka

- wie, czym są prawa człowieka i jak się kształtowały na przestrzeni dziejów,

- zna zawartość Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r.

- wymienia i omawia cechy praw człowieka,

- zna zawartość Konwencji z 1989 r. i główne prawa dziecka.

10.Katalog podstawowych praw

- zna trzy podstawowe generacje praw człowieka oraz potrafi wymienić po kilka przykładów
każdego z nich,

- potrafi wskazać prawa człowieka zawarte w polskiej konstytucji z 1997 r.

11.Ochrona praw człowieka

- potrafi podać przykłady i powody łamania praw człowieka na świecie,

- wie, czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Człowieka,

- zna zadania i krótką historię Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz trzech jej
światowych odpowiedników.

12.Bezpieczeństwo nieletnich

- rozumie, kim jest nieletni oraz jaka jest jego odpowiedzialność prawna,

- zna zagrożenia i szanse wynikające z kontaktów zawieranych w Internecie, zna pojęcie
cyberprzemocy.

13.Służby ochrony prawa

- potrafi wymienić nazwy i uprawnienia policji i trzech innych służb mundurowych,

- wymienia i rozróżnia prawa świadka, ofiary i oskarżonego,

- wie, czym są środki przymusu bezpośredniego oraz kto i wobec kogo może ich użyć.

14. Wolność czy bezpieczeństwo?

- nabywa umiejętności: dyskutowania, argumentowania i wyciągania wniosków

15. Czym jest samorząd?

- posługuje się pojęciem: samorząd oraz rozróżnia kilka podstawowych rodzajów
samorządów i potrafi podać ich przykłady,

- wymienia cechy i zadania poszczególnych samorządów terytorialnych.



16. Samorząd gminny

- zna organy władzy w gminie,

- opisuje kompetencje , sposób wyboru i odwołania urzędników władz samorządowych w
gminie, - potrafi wskazać zadania i sposoby finansowania (dochody i wydatki gminy) oraz
procedurę uchwalania budżetu.

17. Powiat i województwo

- potrafi opisać a następnie porównać strukturę władz powiatu i województwa,

- wybiera spośród różnych zadań samorządów te, którymi zajmuje się powiat,

- wie, kto reprezentuje rząd w województwie oraz kto jest jego organem wykonawczym.

18. Obywatele a organy samorządu

- zna kompetencje poszczególnych urzędów, wie gdzie załatwić poszczególne sprawy,

- rozumie znaczenie i zakres obywatelskiej aktywności,

- rozumie, czym jest e-urząd i e PUAP oraz jak załatwić w nim swoją sprawę,

- potrafi zdefiniować pojęcie korupcja oraz wskazać jej mechanizmy i skutki.

19. Więcej samorządu czy państwa?

- poznaje fakty i opinie, potrafi odróżnić jedne od drugich,

- formułuje własną opinię opartą na znajomości faktów

– podaje przykłady. 20. Naród i ojczyna - wyjaśnia różnicę między wspólnotą (mniejszością)
narodową i etniczną,

- posługuje się pojęciami: mała ojczyzna, dziedzictwo narodowe,

- zna i opisuje symbole RP, święta państwowe i narodowe Polaków,

- podaje przykłady uroczystości i zwyczajów związanych z dumą narodową.

21. Obywatelstwo i narodowość

- rozumie zakres pojęciowy terminów: obywatelstwo, narodowość, tożsamość narodowa i
europejska, repatriant,

- zna sposoby nabywania obywatelstwa: prawo krwi i prawo ziemi

– wie, które obowiązuje w Polsce,

- rozpoznaje wartości obywatelskie i uznaje ich wartość.

22. Postawa patriotyczna

- nazywa i charakteryzuje składowe patriotyzmu (kiedyś i dziś), wie na czym on polega dla
innych i dla niego,

- rozumie pojęcie patriotyzmu gospodarczego i potrafi podać jego przykłady oraz przykłady
jego braku,



23.Mniejszości i migranci

- wie kim są migranci, uchodźcy i przedstawiciele mniejszości etnicznych,

- rozumie czym jest Polonia, zna jej rozmieszczenie na mapie świata,

- umie wskazać pięć najważniejszych praw mniejszości w Polsce.

24. Tolerancja i przejawy ksenofobii

- zna znaczenie i posługuje się pojęciami: tolerancja, ksenofobia, nacjonalizm,
kosmopolityzm,

- zna pojęcie stereotyp oraz potrafi podać przykłady i odróżnić stereotyp pozytywny od
negatywnego,

- porównuje skrajną ksenofobię z nacjonalizmem, szowinizmem, rasizmem i
antysemityzmem.

25. Ojczyzna: obowiązek czy powód do dumy?

- prezentuje własne zdanie w dyskusji, argumentuje, broni go, przekonuje.

26. Prawo i demokracja

- potrafi powiedzieć własnymi słowami, czym jest państwo i jakie ma cechy,

- odróżnia państwo od narodu,

- zna i rozumie oraz właściwie przyporządkowuje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwa,
potrafi podać przykłady obu funkcji,

- zna pojęcia: demokracja (rodzaje), totalitaryzm, autorytaryzm, podając cechy odróżnia je i
właściwie wartościuje.

27. Polska państwem demokratycznym

- rozumie znaczenie określeń: państwo prawa, konstytucja jako ustawa zasadnicza, władza
ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza,

- zna ustaloną hierarchię aktów prawnych i rozumie jej znaczenie,

- wyjaśnia najważniejsze zasady ustroju Polski w oparciu o konstytucję z 1997 roku
(analizuje jej zapisy),

- opisuje znaczenie i funkcje referendum.

28. Sejm i senat

- zna strukturę polskiego parlamentu oraz zasady wyborów do niego i jego funkcjonowania,

- opisuje kolejne kroki w uchwalaniu ustawy we współczesnej RP,

- określa i różnicuje zadania sejmu i senatu.

29. Prezydent i Rada Ministrów w RP

- zna zadania i funkcje prezydenta i Rady Ministrów i Rady Gabinetowej,



- właściwie posługuje się pojęciami: wotum zaufania, wotum nieufności, dymisja, reelekcja,
Zgromadzenie Narodowe,

- rozumie na czym polega współpraca rządu i prezydenta,

potrafi podać nazwiska wszystkich polskich prezydentów wybranych po roku 1989 i wie,
który z nich obecnie sprawuje swój urząd oraz kim był wcześniej.

30. Sądy i trybunały

- wyjaśnia, czym zajmuje się władza sądownicza i wie, kto ją sprawuje (zna pojęcia i zadania
prokuratora, sędziego, obrońcy),

- zna i rozumie zasady działania sądów, rolę sędziów oraz warunki sędziowskiej niezawisłości
w orzekaniu i jej znaczenie,

- opisuje rodzaje i właściwie hierarchizuje polskie sądy,

- zna zasadę i cel dwuinstancyjności postępowania.

31. Organizacje obywatelskie

- zna znaczenie i wie, na czym polega wolontariat, podaje przykłady jego działań, wie czym
są organizacje pozarządowe i pożytku publicznego,

- odróżnia stowarzyszenie od fundacji,

- potrafi wskazać przynajmniej trzy rodzaje wolontariatu,

- wymienia nazwy kilku organizacji młodzieżowych i wie, czym się one zajmują

32. Media i opinia publiczna

- potrafi powiedzieć swoimi słowami, czym jest życie publiczne

- rozumie, czym jest opinia publiczna, jakimi narzędziami się posługuje (sondaż, mass media,
media społecznościowe) oraz czemu służy,

- zna podstawowe funkcje mediów,

- potrafi wskazać różnice między faktami a opiniami,

- rozumie znaczenie i funkcje reklamy i kampanii społecznych.

33. Demokracja pośrednia czy bezpośrednia?

- na podstawie tekstów źródłowych ćwiczy odróżnianie faktów od opinii.

34. Organizacje międzynarodowe

- zna nazwy i zadania kilku najważniejszych organizacji międzynarodowych,

- potrafi wymienić główne organy ONZ i ich zadania,

- rozumie powody, skutki i znaczenie i zna daty przystąpienia Polski do nich.

35. Unia Europejska

- wymienia przyczyny integracji, zna początkowe daty i nazwiska Ojców – Założycieli UE,



- wie kiedy i dlaczego Polska przystąpiła do UE, zna korzyści z tego wynikłe,

- potrafi nazwać główne organy UE i kilka ich kompetencji,

36. Polska w Unii Europejskiej

- zna nazwiska polskich polityków wprowadzających Polskę do UE.

- rozumie czym jest obywatelstwo unijne i potrafi wskazać jego skutki,

- wie, czym jest europejski rynek wewnętrzny i wskazuje na korzyści z jego istnienia dla
naszego kraju.

37. Problemy współczesnego świata

- zna i potrafi wskazać na mapie kraje należące do bogatej Północy i biednego Południa,
sytuuje Polskę,

- wyjaśnia pojęcie globalizacja i dostrzega pozytywne i negatywne jej skutki,

- spostrzega zależność i wzajemne powiązania Północy i południa.

38. Konflikty zbrojne na świecie

- potrafi klasyfikować współczesne konflikty, zna ich najważniejsze przyczyny,

- wskazuje na mapie świta główne ogniska zapalne,

- definiuje terroryzm, rozróżnia jego rodzaje, cele i skutki i motywy działania.

39. Integracja czy niezależność?

- dyskutuje, analizuje tekst źródłowy, przekonuje.

40. Konstytucja RP

- zapoznaje się z preambułą

- rozumie, czym ona jest i po co jest dodawana do konstytucji,

- zna procedurę zmiany konstytucji RP


