
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy VIII  

1. Zakres ocenianych treści i umiejętności w klasie VIII: 

I. Społeczna natura człowieka. Uczeń:  
1) uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną;  
2) przedstawia zasady komunikowania się;  
3) wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację 
określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy 
współpracy w grupie;  
II. Rodzina. Uczeń:  
1) charakteryzuje rodzinę jako grupę społeczną; przedstawia rolę rodziców i osób starszych w rodzinie; 
analizuje wartości ważne dla jego rodziny;  
2) wyjaśnia, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; wymienia główne źródła jego dochodów  
3) wymienia kategorie wydatków gospodarstwa domowego; planuje jego budżet. 
III. Szkoła i edukacja. Uczeń:  
1) przedstawia funkcje szkoły w systemie edukacji oraz strukturę polskiego systemu edukacyjnego;  
2) wymienia prawa i obowiązki ucznia; rozpoznaje przypadki naruszania praw uczniów oraz pracowników 
szkoły; przedstawia sposoby dochodzenia praw, które zostały naruszone;  
3) planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych 
osób i sytuację na rynku pracy.  
IV. Prawa człowieka. Uczeń:  
1) uzasadnia, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych; wyjaśnia, że jest ona źródłem 
powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezbywalnych wolności i praw człowieka;  
2) wykazuje różnice między prawami a wolnościami człowieka; wymienia prawa i wolności osobiste zawarte w 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  
3) wymienia prawa dzieci i analizuje przepisy Konwencji o prawach dziecka;  
4) podaje przykłady działań Rzecznika Praw Dziecka; przedstawia cele działalności Funduszu Narodów 
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci;  
5) przedstawia przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka; uzasadnia 
potrzebę przeciwstawiania się zjawiskom braku tolerancji wobec różnych mniejszości. 
V. Nieletni wobec prawa. Uczeń: 
1) rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; 
wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;  
2) przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów internetu; rozpoznaje przemoc w 
cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować;  
3) wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw;  
4) przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa w 
kontakcie z tymi służbami.  
VI. Społeczność lokalna. Uczeń:  
1) wymienia zadania samorządu gminnego; przedstawia główne źródła przychodów i kierunki wydatków w 
budżecie gminy;  
2) przedstawia, jak zorganizowany jest urząd gminy; podaje, w jakim wydziale można załatwić wybrane 
sprawy; przedstawia możliwości załatwienia spraw poprzez e-urząd; posługuje się formularzami urzędowymi – 
wypełnia wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego;  
3) wymienia organy stanowiące i wykonawcze w gminie; przedstawia, jak są one wybierane i jak mogą zostać 
odwołane; podaje uprawnienia tych organów;  
4) podaje, kto pełni funkcje burmistrza i przewodniczącego rady gminy; znajduje w mediach lokalnych 
informacje na temat publicznych działań osób pełniących funkcje w organach samorządu terytorialnego;  
VII. Społeczność regionalna. Uczeń:  
1) znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; 
lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa;  
2) wymienia zadania samorządu powiatowego i województwa;  
3) podaje, w jakim wydziale starostwa powiatowego można załatwić wybrane sprawy 



4) wymienia organy stanowiące i wykonawcze samorządu powiatowego i województwa; przedstawia, jak są 
one wybierane i jak mogą zostać odwołane; podaje zadania tych organów;  
VIII. Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna. Uczeń:  
1) wyjaśnia, co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej/ etnicznej oraz co łączy 
człowieka z ojczyzną – Polską; przedstawia te więzi na własnym przykładzie;  
2) wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości; przedstawia warunki nabycia obywatelstwa 
polskiego z mocy prawa i wymienia inne formy uznania za obywatela polskiego oraz nadania obywatelstwa 
polskiego; wymienia konstytucyjne obowiązki obywatela;  
3) analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym powinna przejawiać się postawa patriotyczna 
młodego i dorosłego człowieka;  
4) wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem 
regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego 
zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym 
grupom mniejszościowym;  
IX. Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie. Uczeń:  
1) podaje cnoty obywatelskie  
2) przedstawia cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie;  
3) przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia 
ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy;  
4) przedstawia formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych,  
5) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i 
podaje skutki takich działań. 
X. Środki masowego przekazu. Uczeń:  
1) przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego 
przekazu dla wolności słowa;  
2) znajduje w mediach wiadomości na wskazany temat; odróżnia informacje o faktach od komentarzy i opinii;  
3) przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy;  
XI. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:  
1) wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym zajmuje się władza państwowa;  
2) wyjaśnia zasady ustroju RP zawarte w Konstytucji.   
XII. Sprawy międzynarodowe. Uczeń:  
1) wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego;  
2) wymienia cele działania Unii Europejskiej;  
3) przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla pracowników i osób 
podróżujących; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej gminie lub swoim regionie;  
4) przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu 
Północnoatlantyckiego;  
 
 
 

Różnicowanie wymagań na poszczególne oceny:  

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń zapamiętuje 
istotne informacje z 
lekcji określone 
każdorazowo w celach. 

Uczeń rozumie 
(opisuje, wyjaśnia, 
streszcza, rozróżnia) 
istotne informacje z 
lekcji określone 
każdorazowo w 
celach. 

Uczeń stosuje zdobytą 
wiedzę w typowych 
sytuacjach: rozwiązuje, 
porównuje, klasyfikuje, 
wybiera właściwe 
rozwiązania, 
charakteryzuje z 
wykorzystaniem 
wiedzy wyniesionej z 
lekcji. 

Uczeń stosuje 
wiadomości w 
sytuacjach 
problemowych: 
dowodzi, ocenia, 
przewiduje wykrywa, 
wnioskuje, 

Uczeń prezentuje 
wiedzę i umiejętności 
określoną przez 
nauczyciela w celach 
kształcenia w sposób 
całościowy i w pełni 
samodzielny, 
samodzielnie stosuje 
wiedzę w sytuacjach 
problemowych 

Poziom wiadomości- podstawowy Poziom umiejętności- ponadpodstawowy 
 

 



Tabela obszarów i wag – PRZEDMIOT WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

  131 (wartość wymnożonych ocen zgodnie z tabelą poniżej) : 38 (suma wag) = 3,5 (dobry) 

OBSZAR ODPOWIEDŹ 

(prasówka) 

SPRAWDZIAN 

  

KARTKÓWKA PRACA DOMOWA PRACA NA LEKCJI 

WAGA x 3 x 4 X3 x 2 x2 

MINIMALNA LICZBA OCEN 2 3 4 2 2 

SUMA WAG 6+ 12+ 12+ 4+ 4+  

=38 

PRZYKŁAD OCEN 4,3  3,4,5, 4,3,1,2, 5,4 4,3 

SUMA OCEN  

W OBSZARZE 

7 13 10 9 7 

SUMA OCEN   

w obszarze pomnożona przez wskaźnik wagi 

7x3=21 12X4=48 10x3=30 9x2=18 7x2=14 

Razem 

131 

Wpływ obszaru oceniania na ocenę roczną 16% 36,6% 22,9% 13,7% 10,6% 

 

 

 


