
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  - 

KLASA ÓSMA 

 

 

Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, 

nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  i nie wykazuje zainteresowania nauką  przedmiotu. 

 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia 

 ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; 

posiada minimum wiedzy 

 nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach 

 wskazuje przykłady norm społecznych 

 wie, że celem działalności gospodarczej człowieka jest zaspokajanie własnych potrzeb, 

a praca i umiejętności człowieka są warunkiem rozwoju jednostki i społeczeństwa 

 wie, czym są ONZ i NATO  oraz UE 

 wie, jak należy przygotować dokumenty niezbędne w uzyskaniu pracy, gdzie szukać 

informacji o możliwości zatrudnienia, 

 wymienia rodzaje grup społecznych, ról społecznych, sposoby rozwiązywania konfliktów 

rówieśniczych 

 podaje przykłady: konfliktów społecznych, więzi łączących członków rodziny,  łamania 

praw człowieka we współczesnym świecie; zagrożeń wynikających z korzystania 

z cyberprzestrzeni;  pozytywnego i negatywnego wykorzystania internetu przez młodych 

ludzi, przykłady praw i wolności człowieka 

 wymienia cechy państwa, podstawowe zasady państwa demokratycznego, podstawowe 

zasady ustroju RP,  podstawowe zadania szkoły, prawa i obowiązki obywatela RP 

 charakteryzuje pracę organów szkoły, poszczególne typy szkół tworzących strukturę szkolną 

w Polsce, podstawowe prawa i obowiązki uczniów 

 wyjaśnia pojęcia: grupa społeczna, gmina, powiat, województwo, państwo, obywatelstwo, 

monarchia, republika, opozycja, ustawa, prawo, kodeks, partia polityczna, kampania 

wyborcza, organizacja pozarządowa, środki masowego przekazu, 

 wymienia: podstawowe zasady skutecznej komunikacji;osoby, u których może szukać 

pomocy, w przypadku naruszenia praw ucznia, podstawowe źródła dochodu, przykłady 

działań policji w Polsce,   postaci najwybitniejszych Polaków XX i XXI wieku; nazwy 

współczesnych reżimów politycznych [demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm], rodzaje 

władzy państwowej 

 - odróżnia nadawcę od odbiorcy komunikatu; 

 - podaje przykłady: sytuacji, w których młody człowiek powinien zachować się asertywnie 

[zachować dystans, sprzeciwić się); postaw patriotycznych, mniejszości etnicznych;  spraw, 

z którymi człowiek może zwrócić się do sądu;  

 - wymienić rodzaje sądów w Polsce. 

 wylicza elementy charakterystyczne dla prawidłowego porozumiewania się, nazwy 

podstawowych dokumentów dotyczących praw człowieka, partie istniejące w Polsce 

 wymienia główne zadania szkoły, prawa i obowiązki dziecka i ucznia, zadania Samorządu 

Uczniowskiego, 

 wie, w jakiej gminie i powiecie mieszka  

 wymienia polskie symbole narodowe 

 rozpoznaje przejawy ksenofobii 

 

Ocena dostateczna  
Uczeń: 



 jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna 

 ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi 

 udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela 

 wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa 

 definiuje podstawowe pojęcia z danego rozdziału 

 podaje przykłady: norm obowiązujących w danej społeczności; komunikatów 

niewerbalnych; potrzeb społecznych; 

 stosuje w praktyce zasady skutecznej komunikacji 

 wymienia cechy: grup społecznych; postawy asertywnej;  

 wymienia rodzaje i kompetencje samorządów w Polsce 

  potrafi sporządzić wykaz spraw, które można załatwić w gminie za pomocą ePUAP;  

wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego;  wyjaśnić pojęcie patriotyzm; 

 - wymienić przejawy patriotyzmu lokalnego i gospodarczego 

 

 opisuje rolę władzy wykonawczej w koncepcji trójpodziału władzy, 

  wie, kto i kiedy uchwalił Powszechną Deklarację Praw Człowieka;  

 - podaje, kto i kiedy uchwalił Konwencję Praw Dziecka 

 charakteryzuje działalność UNESCO i UNICEF 

 wymienia funkcje szkoły; różne warianty kontynuowania edukacji po ukończeniu szkoły 

podstawowej; cechy tożsamości narodowej 

  wymienia podstawowe zasady konstruowania budżetu domowego i rodzaje źródeł 

dochodów gospodarstwa domowego, 

 wymienia prawa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji 

 potrafi skorzystać z biura pośrednictwa pracy 

 zna: podstawowe dokumenty, w oparciu o które funkcjonuje szkoła, cele, jakie realizuje 

państwo, układ treści Konstytucji RP, strukturę władzy centralnej i jej podstawowe 

uprawnienia  

  wymienia podstawowe zasady ustroju Polski;  

 - wyjaśnia, na czym polega zasady: konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa i trójpodziału 

władzy;  

 - wymienia źródła powszechnie obowiązującego prawa w Polsce; najważniejsze 

kompetencje Sejmu i Senatu,  główne zasady wyboru Prezydenta RP; podstawowe 

kompetencje Prezydenta RP, podstawowe kompetencje Rady Ministrów; szczególne cechy 

konstytucji; wymienić nazwy trybunałów działających w Polsce; 

 - określa główne zadanie Trybunału Konstytucyjnego; 

 podaje przykłady spraw, z którymi można zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich 

i Rzecznika Praw Dziecka; 

 - podaje przykłady organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw i wolności 

człowieka; 

 - podaje przykłady działań podejmowanych przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 

 wymienia formy państwa, podstawowe dokumenty określające prawa i wolności człowieka, 

systemy partyjne na świecie, typy partii 

 odróżnia państwa o ustroju demokratycznym od państw niedemokratycznych i zna w nich 

sytuacje jednostki 

 charakteryzuje podstawowe zasady państwa demokratycznego, ustroju RP 

 wypełnia formularz reklamacyjny 

 wymienia podstawowe zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich, główne zadania policji 

i prawa nieletnich w kontakcie z policjantami, 

 wymienia cechy wolontariatu 

  potrafi odczytać, zilustrowane w prostej formie, wyniki wskazanego sondażu opinii 



publicznej; 

 - wymienia główne funkcje reklamy 

 zna zasady funkcjonowania NATO ONZ I UE 

 

 

Ocena dobra  
Uczeń: 

 chętnie pracuje w grupie 

 jest aktywny na zajęciach 

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez 

nauczyciela 

 potrafi interpretować diagramy, wykresy, mapki tematyczne, tabele 

 poprawnie stosuje pojęcia: migracje, terroryzm, organizacja międzynarodowa, konstytucja, 

preambuła, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo prawa, decentralizacja 

władzy, NATO, ONZ,  legitymizacja władzy, ordynacja wyborcza, naród, państwo, 

samorząd terytorialny, grupa społeczna, państwo unitarne, federacyjne, niezawisłość 

sędziowska, suwerenność, Zgromadzenie Narodowe 

  wylicza uprawnienia sejmu i senatu w Polsce opisuje rolę parlamentu w koncepcji 

trójpodziału władzy 

 wymienia nazwy organów władzy, do których społeczeństwo wybiera swoich 

przedstawicieli 

 przedstawia czynniki mające wpływ na samoocenę człowieka 

 podaje przykłady korzyści i zagrożeń wynikających z bycia w grupie; 

 - podaje przykłady zasad efektywnej współpracy; 

 - wskazuje dobre i złe strony poszczególnych postaw wobec konfliktu 

 wymienia warunki prowadzenia skutecznych negocjacji. 

 Wymienia cechy i zadania rodziny 

 planuje swoją dalsza edukację 

  wymienia cechy praw i wolności człowieka; 

 - wyjaśnia, na czym polega szczególne znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;  

 - wymienia prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka;  

 -rozpoznaje przykłady łamania praw i wolności człowieka 

  przedstawia zagrożenia wynikające z łamania praw i wolności człowieka; 

 - wymienia przyczyny łamania praw człowieka 

 wymienia zasady funkcjonowania budżetu rodzinnego 

 wymienia typy gmin i powiatów 

 w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie 

 omawia formy państwa 

 wymienia zadania poszczególnych służb mundurowych w Polsce 

 uzasadnia znajomość praw 

 wymienia organy samorządów terytorialnych w Polsce, 

 wymienia podstawowe uprawnienia organów uchwałodawczych i wykonawczych powiatu 

i województwa; 

 potrafi korzystać z BIP 

 wyjaśnia, na czym polega różnica pomiędzy wspólnotą narodową i wspólnotą etniczną 

 przedstawia historię polskich symboli narodowych 

 zna i rozumie różnice między państwem totalitarnym i autorytarnym i mechanizmy 

funkcjonowania państwa demokratycznego 

 wykazuje różnice między monarchią konstytucyjną a republiką 



 zna rodzaje więzi społecznych w grupie, czynniki, które wyznaczają prawa i obowiązki 

dziecka- ucznia, władze samorządu uczniowskiego i opisuje ich działalność 

 porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi 

 prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów 

 określa specyfikę działalności organów terytorialnych i organów szkoły 

 charakteryzuje podstawowe zasady ustroju politycznego RP i uprawnienia organów władzy 

 uzasadnia cel działania organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków 

zawodowych 

 dostrzega różnice w typach partii i systemach partyjnych 

 wie, jak nabyć obywatelstwo 

 wymienia zamieszkujące Polskę mniejszości narodowe i etniczne, oraz grupę posługującą 

się językiem regionalnym 

 wyjaśnia, na czym polega różnica pomiędzy pojęciami: imigranci i uchodźcy; 

 - wymienia podstawowe prawa przysługujące uchodźcom w Polsce 

 wymienia rozdziały konstytucji RP 

 porządkuje kompetencje prezydenta RP 

 przedstawia podstawowe fakty dotyczące życiorysu politycznego urzędującej głowy 

państwa oraz Prezesa Rady Ministrów 

 wymienia główne organizacje młodzieżowe działające w Polsce, 

 umie bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych 

 wie, jaką rolę pełnią ambasadorzy i konsulowie 

 wymienia zadania NATO i UE 

 omawia przyczyny konfliktów globalnych 

 wymienia skutki rozwoju terroryzmu we współczesnym świecie; 

 - wymienia cechy ludobójstwa. 

 

 

 

 

Ocena bardzo dobra  
Uczeń: 

 sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi 

korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych 

 potrafi posługiwać się wcześniej wymienionymi pojęciami w określonych sytuacjach, 

tekstem konstytucji, na wybranych przykładach ocenić funkcjonowanie w praktyce zasad 

ustroju RP, wykorzystać wiedzę teoretyczną do oceny problemów, które są rozwiązywane 

przez władze centralne i samorządowe 

 uzasadnia własne poglądy i stanowiska 

 dokonuje autorefleksji 

 sprawnie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie 

 efektywnie pracuje w grupie 

 charakteryzuje cechy różnych grup społecznych i określa zasady ich funkcjonowania 

 dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk 

 dostrzega związki przyczynowo- skutkowe 

 potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów 

 potrafi interpretować diagramy, wykresy, tabele, mapki tematyczne i wyciągać wnioski 

 interpretuje teksty źródłowe 

 wyjaśnia terminy: referendum, dymisja, Rada Gabinetowa, kontrasygnata, ratyfikacja,  

tolerancja, socjologia 

 wyraża swoje opinie na temat terroryzmu 



 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 przedstawić pozytywne i negatywne wzorce zachowań funkcjonujące w swoim środowisku 

rówieśniczym; 

 potrafi posługiwać się wcześniej wymienionymi pojęciami w określonych sytuacjach, 

tekstem konstytucji, na wybranych przykładach ocenić funkcjonowanie w praktyce zasad 

ustroju RP, wykorzystać wiedzę teoretyczną do oceny problemów, które są rozwiązywane 

przez władze centralne i samorządowe 

 dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk 

 porównuje swoje miejsce w społeczeństwie z innymi  

 wyodrębnia różnice w podziale zadań poszczególnych struktur samorządu oraz organów 

szkoły 

 sprawnie operuje pojęciami z zakresu praw człowieka, samorządności, ustroju politycznego, 

trójpodziału władzy, administracji organizacji międzynarodowych, globalizacji, mediów, 

 rozumie i potrafi ustalić podobieństwa i różnice w sprawowaniu władzy w monarchii 

konstytucyjnej i republice 

 potrafi wyjaśnić istotę społeczeństwa obywatelskiego 

 ocenia sytuację obywatela w państwie demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym 

 umie określić rodzaje swobód obywatelskich, granice wolności 

 wymienia przykłady sytuacji, w których doszło do naruszenia praw obywateli 

 interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP 

 wskazuje różnice między pracownikami służby cywilnej a urzędnikami mianowanymi 

służby cywilnej 

 omawia znaczenie udziału obywateli w wyborach 

 wymienia nazwy ośrodków badania opinii publicznej 

 wie, jak przebiegają wybory samorządowe 

 określa zadania TK 

 

 

Ocena celująca  
Uczeń: 

 jest bardzo aktywny na lekcjach 

 bierze udział z sukcesami w konkursach  

 wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy 

 jest żywo zainteresowany tym co dzieje się w Polsce i na świecie  

 angażuje się w akcje o charakterze humanitarnym, ekologicznym, wolontariackim 

 


