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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

VII. Demokratyzacja 

1. Geneza demo-

kracji 

– wyjaśnia poję-

cia: demokracja, 

demokracja ateń-

ska, Zgromadze-

nie Ludowe (ekle-

zja), republika, 

republika rzym-

ska, senat, demo-

kracja burżuazyj-

na, Izba Lordów, 

Izba Gmin, De-

klaracja niepod-

ległości Stanów 

Zjednoczonych, 

– wyjaśnia pojęcia: 

kworum, zgroma-

dzenia centurialne i 

tribusowe, Habeas 

Corpus Act, Bill of 

Rights (Ustawa o 

prawach), Konstytu-

cja Stanów Zjedno-

czonych Ameryki, 

prawa wyborcze, 

sufrażystki, Między-

narodowa Organi-

zacja Pracy; 

– omawia proces 

– charakteryzuje główne fazy 

kształtowania się demokracji i 

upowszechniania 

praw wyborczych; 

– przedstawia zasady demokracji 

obowiązujące w republice rzym-

skiej; 

– wyjaśnia, jakie rozwiązania 

wprowadzone w Anglii, USA i we 

Francji świadczą o powstaniu w 

tych krajach demokracji. 

– porównuje zasady funkcjo-

nowania i uprawnienia zgro-

madzeń ludowych w Atenach i 

republice rzymskiej; 

– analizuje wpływ demokracji 

ateńskiej na współczesną de-

mokrację. 

– uzasadnia wpływ 

ustroju republiki 

rzymskiej na 

współczesną demo-

krację; 

– analizuje wpływ 

idei oświecenio-

wych na kształto-

wanie się współcze-

snej demokracji; 

– dokonuje analizy 

genezy praw kobiet. 

 



trójpodział wła-

dzy, Deklaracja 

praw człowieka i 

obywatela. 

kształtowania się 

demokracji w staro-

żytnych Atenach. 

 

2. Polskie tradycje 

demokratyczne 

– wyjaśnia poję-

cia: demokracja 

szlachecka, izba 

poselska, liberum 

veto, Sejm Wielki, 

Konstytucja 3 

maja, Konstytucja 

Księstwa War-

szawskiego, Kon-

stytucja Króle-

stwa Polskiego, 

mała konstytucja, 

Konstytucja mar-

cowa, Konstytu-

cja kwietniowa, 

Konstytucji RP. 

– wyjaśnia pojęcia: 

przywilej 

cerekwicko-

nieszawski, electio 

viritim, konstytucja 

nihil novi, artykuły 

henrykowskie, pre-

rogatywy, dwuizbo-

wy sejm walny, Sta-

tut organiczny, kon-

stytucja oktrojowa-

na, Konstytucja Pol-

skiej Rzeczypospoli-

tej Ludowej; 

– przedstawia proces 

kształtowania się 

demokracji szla-

checkiej. 

 

– przedstawia polskie tradycje 

demokratyczne na przykładzie 

podstawowych 

instytucji ustrojowych artykułów 

henrykowskich i Konstytucji mar-

cowej; 

– wyjaśnia znaczenie Konstytucji 

3 maja dla historii Polski; 

– charakteryzuje proces budowa-

nia demokracji w II RP. 

 

– porównuje i argumentuje, 

czy demokracja szlachecka 

była lepszym ustrojem niż 

monarchia absolutna; 

– na podstawie źródła staty-

stycznego: Zmiany systemu 

politycznego w Polsce 

w latach 1946–2010 wyjaśnia, 

z jakimi wydarzeniami należy 

wiązać wzrosty tendencji de-

mokratycznych w Polsce. 

– analizuje, dlacze-

go po II wojnie 

światowej zmienio-

no ustrój Polski; 

– uzasadni, które z 

polskich konstytucji 

budziły wątpliwości 

co do ich demokra-

tycznego charakte-

ru. 

3. Rozwiązania 

polityczno-

ustrojowe PRL-u 

– wyjaśnia poję-

cia: Polski Komi-

tet Wyzwolenia 

Narodowego 

(PKWN), Tym-

czasowy Rząd 

Jedności Naro-

dowej, referen-

dum 3xtak, mała 

konstytucja z 

1947 r., Polska 

Zjednoczona 

– wyjaśnia pojęcia: 

Krajowa Rada Na-

rodowa (KRN), Rząd 

Tymczasowy Rze-

czypospolitej Pol-

skiej, dyktatura pro-

letariatu, Związek 

Młodzieży Polskiej 

(ZMP), zasada no-

menklatury, noweli-

zacja konstytucji, 

monizm władzy; 

– przedstawia niedemokratyczny 

charakter polskich rozwiązań 

polityczno-ustrojowych z okresu 

tzw. Polski Ludowej (monizm, 

kierownicza rola gremiów decy-

zyjnych PZPR, system fikcji 

ustrojowych). 

– charakteryzuje niedemokra-

tyczny charakter rozwiązań 

polityczno-ustrojowych w 

Polsce pod rządami komuni-

stów; 

– na podstawie tekstu źródło-

wego: Ustrój Polski Ludowej 

rozstrzyga, czy zdaniem autora 

istnieje związek między okre-

sem totalitarnym i autorytar-

nym PRL-u. 

– uzasadnia, że 

okres sprawowania 

władzy w Polsce 

przez komunistów 

był systemem fikcji 

ustrojowych; 

– analizuje kwestie 

różnorodności trak-

towania w pamięci 

społecznej okresu 

tzw. 

Polski Ludowej 



Partia Robotni-

cza, Zjednoczone 

Stronnictwo Lu-

dowe (ZSL), 

Stronnictwo De-

mokratyczne 

(SD), Polska 

Rzeczpospolita 

Ludowa. 

 

– wyjaśnia, na czym 

polegał monizm 

władzy w Polsce 

Ludowej. 

oraz jego rozlicze-

nia na podstawie 

literatury.  

4. Polska w okre-

sie transformacji 

systemowej 

– wyjaśnia poję-

cia: demokratyza-

cja, transforma-

cja demokratycz-

na, zastąpienie, 

transformacja, 

przemieszczenie, 

interwencja, po-

rozumienia sierp-

niowe, Niezależny 

Samorządny 

Związek Zawo-

dowy „Solidar-

ność”, stan wo-

jenny, Obrady 

Okrągłego Stołu. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

transformacja sys-

temowa, Jesień Na-

rodów, konsolidacja 

demokracji, model 

liniowy, model cy-

kliczny, model dia-

lektyczny, pierestroj-

ka, głasnost, deko-

munizacja, polityka 

grubej kreski, Insty-

tut Pamięci Naro-

dowej, lustracja. 

– przedstawia polską drogę do 

demokratyzacji kraju i ustala jej 

charakter; 

– przedstawia – na wybranych 

przykładach – różne modele de-

mokratyzacji. 

– porównuje różne modele 

dekomunizacji i lustracji oraz 

rozważa ich zasadność. 

– analizuje, czy we 

współczesnej Pol-

sce jest potrzebna 

dekomunizacja i 

lustracja;  

– rozważa, na ile 

polska demokraty-

zacja z przełomu lat 

80. i 90. XX wieku 

miała charakter 

reformy, a na ile – 

rewolucji. 

5. Istota demokra-

cji 

– wyjaśnia poję-

cia: demokracja, 

wartości demo-

kracji, wolność, 

równość, spra-

wiedliwość, trój-

podział władzy, 

system koopera-

– wyjaśnia pojęcia: 

suwerenność naro-

du, teoria umowy 

społecznej, zasada 

podziału i równowa-

gi władz, konstytu-

cjonalizm, zasada 

praworządności 

– charakteryzuje zasady ustrojowe 

zawarte w Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej (demokratyczne-

go państwa prawnego, unitarnej 

formy państwa, zwierzchnictwa 

narodu, gwarancji praw i wolno-

ści jednostki, konstytucjonalizmu, 

podziału i równowagi władz, re-

– wyjaśnia, dlaczego zasadę 

konstytucjonalizmu możemy 

powiązać z zasadą praworząd-

ności; 

– charakteryzuje różne odmia-

ny pluralizmu; 

– rozstrzyga, czy umowa spo-

łeczna może prowadzić do 

– analizuje sformu-

łowania preambuły 

Konstytucji Rze-

czypospolitej Pol-

skiej; 

– uzasadnia, dla-

czego wolność, 

równość i sprawie-



cji, pluralizm; 

– przedstawia 

fundamentalne 

zasady demokra-

cji. 

(państwa prawa), 

zasada poszanowa-

nia praw człowieka i 

praw mniejszości; 

– omawia różnice w 

interpretacji wolno-

ści; 

– wyjaśnia, na czym 

polega równość 

szans. 

 

publikańskiej formy rządu, plura-

lizmu, decentralizacji, samorząd-

ności, społecznej gospodarki ryn-

kowej). 

totalitaryzmu. dliwość są uznawa-

ne za podstawowe 

wartości 

demokracji; 

– analizuje kwestię 

pojmowania równo-

ści, wolności i 

sprawiedliwości w 

różnych 

nurtach myśli poli-

tycznej. 

6. Formy demo-

kracji 

– wyjaśnia poję-

cia: demokracja 

bezpośrednia, 

referendum, refe-

rendum lokalne, 

plebiscyt, inicja-

tywa ludowa, 

zgromadzenie 

ludowe, demo-

kracja pośrednia, 

czynne prawo 

wyborcze, bierne 

prawo wyborcze. 

– wyjaśnia pojęcia: 

weto ludowe (tzw. 

referendum abroga-

cyjne), abrogacyjny, 

inicjatywa obywatel-

ska; 

– przedstawia specy-

fikę referendum 

ogólnokrajowego i 

rodzajów referen-

dów lokalnych w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

– charakteryzuje formy demokra-

cji bezpośredniej; 

– wyjaśnia, jakie warunki muszą 

zostać spełnione, by referendum 

się odbyło oraz by jego wyniki 

były wiążące (w przypadku lokal-

nych – by było ważne). 

– charakteryzuje – na wybra-

nym przykładzie – wpływ 

konsultacji publicznych na 

kształtowanie prawa w Rze-

czypospolitej Polskiej. 

– omawia i analizu-

je przebieg demo-

kratycznych wybo-

rów; 

– przedstawia zale-

ty i wady demokra-

cji bezpośredniej i 

pośredniej na przy-

kładzie referendum, 

inicjatywy ludowej 

i wyborów do orga-

nów przedstawiciel-

skich. 

7. Patologie życia 

publicznego 

– wyjaśnia poję-

cia: dyktatura 

większości, anar-

chia, biurokraty-

zacja władzy, 

korupcja, nepo-

tyzm, autoryta-

ryzm, totalita-

ryzm; 

– wymienia pato-

– wyjaśnia pojęcia: 

alienacja władzy, 

partykularyzm, 

klientelizm, autokra-

tyzm;  

– przedstawia me-

chanizmy korupcji; 

– wymienia skutki 

alienacji władzy. 

– rozpoznaje przejawy patologii 

życia publicznego i wykazuje ich 

negatywny wpływ na życie pu-

bliczne; 

– wykazuje znaczenie klienteli-

zmu w sprawowaniu władzy na 

podstawie literatury. 

– analizuje z wykorzystaniem 

materiałów medialnych i da-

nych statystycznych różne 

przejawy zagrożeń dla funk-

cjonowania demokracji; 

– przeprowadza wywiad w 

formie ankiety, w którym usta-

la problemy związane z funk-

cjonowaniem szkoły nurtujące 

społeczność szkolną. 

– uzasadnia, dla-

czego podejmowa-

nie decyzji przez 

większość obywate-

li może stanowić 

zagrożenie dla de-

mokracji; 

– wyjaśnia, na 

czym polega de-

strukcyjny wpływ 



logie życia pu-

blicznego. 

 patologii władzy na 

życie publiczne. 

8. Czy chciał-

byś/chciałabyś żyć 

w Polskiej Rze-

czypospolitej Lu-

dowej? – dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cie: Polska Rze-

czypospolita Lu-

dowa. 

– omawia tekst A. 

Mazura Prześlado-

wanie ze strony wła-

dzy w czasach PRL-

u i przedstawia wła-

sną opinię 

– charakteryzuje życie w PRL-u, 

przedstawia jego blaski i cienie. 

– analizuje tekst źródłowy 

dotyczący sentymentu Pola-

ków do PRL-u; 

– uzasadnia własne stanowi-

sko odpowiednimi argumen-

tami. 

 

– argumentuje wła-

sne stanowisko na 

forum. 

9.  Demokratyzacja 

− lekcja powtórze-

niowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

10.  Demokratyza-

cja − lekcja spraw-

dzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

VIII. Myśl polityczna 

1.  Istota państwa 

– wyjaśnia poję-

cia: państwo, 

koncepcja pań-

stwa, suweren-

ność, terytorium 

państwa, władza 

publiczna, przy-

musowość, oby-

watelstwo. 

– wyjaśnia pojęcia: 

koncepcja teistyczna, 

koncepcja umowy 

społecznej, koncep-

cja marksistowska, 

koncepcja podboju i 

przemocy; 

– omawia najważ-

niejsze teorie genezy 

państwa (Arystotele-

sa, teistyczna, umo-

wy społecznej, pod-

boju, marksistow-

ska). 

 

– znajduje podobieństwa i różnice 

w różnych poglądach na państwo; 

– charakteryzuje atrybuty państwa 

jako organizacji politycznej (tery-

torialność, przymusowość, suwe-

renność zewnętrzną i wewnętrz-

ną); 

– przedstawia cechy państwa i 

władzy państwowej. 

– charakteryzuje różne kon-

cepcje genezy państwa; 

– wyjaśnia różnicę między 

suwerennością wewnętrzną a 

zewnętrzną. 

 – uzasadnia swój 

pogląd na temat 

genezy państwa. 



2.  Funkcje pań-

stwa i legitymiza-

cji władzy 

– wyjaśnia poję-

cia: funkcja we-

wnętrzna pań-

stwa, funkcja 

zewnętrzna pań-

stwa, legitymiza-

cja władzy, cha-

ryzma, władza. 

– wyjaśnia pojęcia: 

władza tradycyjna, 

legitymizacja przez 

charyzmę, władza 

legalna, władza 

polityczna, władza, 

publiczna, władza 

państwowa. 

– charakteryzuje władzę jako 

zjawisko społeczne i rozróżnia 

rodzaje władzy; 

– omawia funkcje państwa; 

– wyjaśnia, na czym polegają 

różnice pomiędzy poszczególny-

mi rodzajami legitymizacji. 

 

– charakteryzuje zjawisko 

legitymizacji władzy pań-

stwowej, odnosząc teorię 

Maxa Webera do współcze-

snych przykładów; 

– na podstawie tekstu źródło-

wego wyjaśnia, na czym pole-

ga różnica między przywódcą 

populi– 

stycznym a charyzmatycznym. 

 

– uzasadnia na wy-

branym przykła-

dzie, że państwo 

odgrywa rolę naro-

dowotwórczą; 

– analizuje specy-

ficzne cechy wła-

dzy politycznej; 

– uzasadnia na wy-

branym przykła-

dzie, że naród od-

grywa rolę pań-

stwowotwórczą. 

3.  Formy państwa 

– wyjaśnia poję-

cia: forma pań-

stwa, monarchia, 

republika, mo-

narchia elekcyj-

na, prawo salic-

kie, regiony, unia 

personalna, unia 

realna, konfede-

racja, federacja, 

landy, reżim poli-

tyczny; 

– wyjaśnia , czym 

się różni federa-

cja od konfedera-

cji; 

– omawia cechy 

państw ze wzglę-

du na reżim poli-

tyczny. 

– wyjaśnia pojęcia: 

państwo unitarne, 

państwo złożone, 

autorytaryzm, totali-

taryzm, monarchia 

parlamentarna, mo-

narchia konstytucyj-

na, monarchia abso-

lutna, republika 

prezydencka, repu-

blika parlamentar-

na; 

– przedstawia ustroje 

terytorialno-prawne 

we współczesnych 

państwach demokra-

tycznych. 

– charakteryzuje władzę jako 

zjawisko społeczne i rozróżnia 

rodzaje władzy; 

– przedstawia, odwołując się do 

współczesnych przykładów, typo-

logie współczesnych monarchii ze 

względu na pozycję głowy pań-

stwa (absolutna, konstytucyjna, 

parlamentarna); 

– charakteryzuje rodzaje państw 

złożonych; 

– wyjaśnia podział na państwa 

unitarne i złożone oraz ze wzglę-

du na stopień decentralizacji. 

 

– charakteryzuje zjawisko 

legitymizacji władzy pań-

stwowej, odnosząc teorię 

Maxa Webera do współcze-

snych przykładów; 

– wykazuje różne przyczyny 

funkcjonowania terytoriów 

autonomicznych; 

– porównuje pozycję władcy 

w poszczególnych rodzajach 

monarchii. 

– analizuje normy 

dotyczące sukcesji; 

– przedstawia róż-

nice między pań-

stwem scentralizo-

wanym a zdecentra-

lizowanym. 

4.  Status obywate-

la w państwie 

– wyjaśnia poję-

cia: obywatel-

– wyjaśnia pojęcia: 

zasada krwi (łac. ius 

– przedstawia zasady nabywania 

obywatelstwa oraz procedury jego 

– wyjaśnia, w jakich przypad-

kach obywatel Polski może 

– analizuje kwestię, 

dlaczego osoba 



stwo, naturaliza-

cja, repatriant, 

bezpaństwowiec 

(apatryda), Karta 

Polaka, podwójne 

obywatelstwo. 

sanguinis), zasada 

ziemi (łac. ius soli), 

reintegracja, wiza 

repatriacyjna, prawo 

opcji; 

– wymienia przepisy 

regulujące kwestie 

polskiego obywatel-

stwa; 

– wyjaśnia , w jaki 

sposób człowiek 

może zostać bezpań-

stwowcem. 

uzyskiwania 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

– wyjaśnia pojęcie: bezpaństwo-

wiec i kwestię posiadania wielu 

obywatelstw; 

– omawia tryb uzyskania obywa-

telstwa w Polsce. 

uzyskać podwójne obywatel-

stwo; 

– charakteryzuje warunki 

umożliwiające zrzeczenie się 

obywatelstwa polskiego; 

– na podstawie Ustawy  z dnia 

2 kwietnia 2009 r. o obywatel-

stwie polskim wyjaśnia, kiedy 

Prezydent RP nie wyraża zgo-

dy na zrzeczenie się 

obywatelstwa polskiego. 

 

posiadająca po-

dwójne obywatel-

stwo nie może 

podjąć służby woj-

skowej; 

– wyszukuje argu-

menty i analizuje 

kwestię podstawo-

wego sposobu na-

dawania w Polsce 

obywatelstwa przez 

prawo krwi czy 

prawo ziemi. 

5.  Aspekt histo-

ryczny i współcze-

sny polityki 

– wyjaśnia poję-

cia: polityka, 

ideologia, myśl 

polityczna, dok-

tryna, program 

polityczny, spra-

wowanie władzy, 

podmioty bezpo-

średnie (wtórne) 

polityki, podmiot 

polityczny, pod-

mioty ostateczne 

(pierwotne) poli-

tyki. 

– wyjaśnia pojęcia: 

politologia, klasycz-

na koncepcja polity-

ki, koncepcja kon-

sensualna, koncep-

cja koercyjna, kon-

cepcja konfliktowa, 

marketing politycz-

ny, koncepcja polity-

ki bez ideologii. 

– przedstawia różne rozumienia 

pojęcia polityki; 

– wymienia wszystkie możliwe 

sposoby wpływania podmiotów 

na politykę; 

– na podstawie tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jaki jest cel marketingu 

politycznego.  

– na podstawie różnych źródeł 

informacji ocenia, która z kon-

cepcji rozumienia polityki 

dominuje w praktyce życia 

publicznego w Polsce; 

– charakteryzuje wybrane 

aktualne wydarzenia politycz-

ne pod kątem towarzyszącego 

im zjawiska konfliktu i kom-

promisu politycznego. 

 

– analizuje, na wy-

branych przykła-

dach, zjawiska kon-

fliktu i kompromisu 

politycznego; 

– uzasadnia zwią-

zek polityki z pań-

stwem. 

6.  Ideologie i dok-

tryny polityczne 

– wyjaśnia poję-

cia: ideologia 

polityczna, dok-

tryna polityczna, 

doktryny lewico-

we, doktryny 

centrowe, doktry-

ny prawicowe, 

– wyjaśnia pojęcia: 

doktryny rewolucyj-

ne, doktryny refor-

mistyczne, doktryny 

konserwatywne, 

doktryny reakcyjne, 

doktryny utopijne, 

doktryny egalitarne 

– wyjaśnia, czym różni się ideo-

logia od doktryny; 

– omawia założenia faszyzmu, 

nazizmu i komunizmu oraz doko-

nuje ich krytyki z punktu widze-

nia praw człowieka i demokracji; 

– wyjaśnia, kiedy nie należy utoż-

samiać doktryny z ideologią. 

– porównuje założenia myśli 

liberalnej i konserwatywnej; 

 – porównuje założenia myśli 

socjaldemokratycznej i kato-

lickiej nauki społecznej; 

– charakteryzuje doktryny ze 

względu na stosunek do rze-

czywistości społecznej; 

– uzasadnia, dla-

czego doktryny 

centrowe stwarzają 

największą możli-

wość współpracy 

zarówno z ugrupo-

waniami lewico-

wymi, jak i prawi-



reformizm, rewi-

zjonizm. 

(równościowe), dok-

tryny solidarystycz-

ne, doktryny elitar-

ne; 

– omawia funkcje 

myśli politycznej. 

– analizuje bieżące zmiany w 

kraju i na świecie pod kątem 

doktryn, na których zostały 

one oparte. 

 

cowymi; 

– analizuje kwestię 

pojmowania równo-

ści, wolności i 

sprawiedliwości w 

różnych nurtach 

myśli politycznej. 

7.  Współczesne 

ideologie 

– wyjaśnia poję-

cia: liberalizm, 

konserwatyzm, 

socjalizm utopij-

ny, komunizm, 

myśl katolicka, 

sobór watykański 

II, encyklika, 

partie chadeckie, 

wolna konkuren-

cja. 

– wyjaśnia pojęcia: 

integryzm, lesefe-

ryzm, atomizacja, 

rewizjonizm, egali-

taryzm, interwencjo-

nizm w gospodarce, 

personalizm, subsy-

diarność, solidaryzm 

społeczny; 

– omawia założenia 

konserwatyzmu, 

liberalizmu, socjal-

demokracji i nauki 

społecznej kościoła 

katolickiego. 

 

– porównuje założenia myśli libe-

ralnej 

 i konserwatywnej; 

 – przedstawia stosunek ideologii 

do państwa. 

– porównuje założenia myśli 

socjaldemokratycznej i kato-

lickiej nauki społecznej; 

– przedstawia rolę jednostki w 

społeczeństwie i gospodarce w 

świetle ideologii konserwa-

tywnej i nauki społecznej Ko-

ścioła katolickiego. 

 

– analizuje kwestię 

pojmowania równo-

ści, wolności i 

sprawiedliwości w 

różnych nurtach 

myśli politycznej; 

– uzasadnia, która z 

ideologii wyznacza 

jednostce najko-

rzystniejszą pozycję 

w społeczeństwie. 

8.  Ideologie totali-

tarne 

– wyjaśnia poję-

cia: komunizm, 

faszyzm, nazizm, 

totalitaryzm, an-

tysemityzm, ra-

sizm, kolekty-

wizm, narody 

obce rasowo, 

ideokracja, ruchy 

o charakterze 

neofaszystow-

skim, monopartia, 

– wyjaśnia pojęcia: 

materializm dialek-

tyczny, maoizm, kult 

wodza; 

– wymienia cechy 

totalitaryzmu; 

– omawia założenia 

faszyzmu, nazizmu i 

komunizmu. 

– na podstawie tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie techniki wykorzy-

stywali naziści i komuniści dla 

szerzenia swoich ideologii; 

– podaje podobieństwa i różnice 

między takimi ideologiami, jak 

faszyzm, nazizm i komunizm. 

– przedstawia założenia faszy-

zmu, nazizmu i komunizmu 

oraz dokonuje ich 

krytyki z punktu widzenia 

praw człowieka i demokracji; 

– argumentuje, co mogło skło-

nić ludzi do poparcia zbrodni-

czych ideologii, takich jak 

faszyzm czy komunizm; 

– uzasadnia, dlaczego te ideo-

logie nie są akceptowane w 

państwach demokratycznych. 

– uzasadnia, dla-

czego zakazuje się 

rozpowszechniania 

ideologii totalitar-

nych we współcze-

snym świecie; 

– analizuje założe-

nia ideologii totali-

tarnych z punktu 

widzenia praw 

człowieka i demo-

kracji. 



państwo policyj-

ne. 

 

9.  Ideowe ruchy 

narodowe, regio-

nalne i separaty-

styczne 

– wyjaśnia poję-

cia: myśl poli-

tyczna, szowi-

nizm, regiona-

lizm. 

– wyjaśnia pojęcia: 

terytorializm, sepa-

ratyzm, ruchy et-

niczne; 

– wymienia najważ-

niejsze ruchy naro-

dowe i separaty-

styczne w Europie. 

– przedstawia założenia ideowe 

ruchów narodowych, regional-

nych 

i separatystycznych oraz myśli 

propaństwowej; 

– na podstawie mapy i tabeli wy-

szukuje ruchy narodowe, etniczne 

i separatystyczne w Europie. 

– charakteryzuje regionalizm i 

separatyzm; 

– analizuje kwestię pojmowa-

nia równości, wolości i spra-

wiedliwości w różnych nur-

tach myśli politycznej; 

– uzasadnia, czy Europa jest 

kontynentem państw narodo-

wych, czy sporów niepodle-

głościowych. 

 

– analizuje założe-

nia myśli propań-

stwowej i antypań-

stwowej w różnych 

ideologiach; 

– dokonuje analizy 

porównawczej ru-

chów narodowych, 

regionalnych i sepa-

ratystycznych. 

10. W jaki spo-

sób ideologie 

kształtują stosunki 

międzynarodowe? 

– dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cie: populizm. 

– przedstawia opinie 

dotyczące głoszo-

nych ideologii i pro-

pozycji populistycz-

nych. 

– porównuje oba teksty źródłowe 

i zawarte w nich opinie  

 

– przedstawia własne stanowi-

sko wobec problemu ideologii 

i populizmu; 

– ocenia i popiera własne sta-

nowisko odpowiednimi argu-

mentami. 

 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko na forum. 

11. Myśl poli-

tyczna – lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

12. Myśl poli-

tyczna – lekcja 

sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

IX. Rywalizacja o władzę 

1. Partie politycz-

ne 

– wyjaśnia poję-

cia: partia poli-

tyczna, klub poli-

tyczny, partia 

masowa, partia 

– wyjaśnia pojęcia: 

pragmatyzm, marke-

ting polityczny, par-

tie konserwatywne, 

partie chrześcijań-

– przedstawia proces ewolucji 

instytucjonalnej i ideologicznej 

partii politycznych; 

– wyjaśnia, jakimi cechami po-

winna się wyróżniać organizacja 

– charakteryzuje funkcje partii 

politycznych; 

– porównuje programy spo-

łeczno-polityczne, które mogą 

być realizowane przez partie 

– uzasadnia zwią-

zek programu poli-

tycznego z doktryną 

i ideologią poli-

tyczną; 



wyborcza, pro-

gram polityczny; 

– omawia cechy 

partii politycznej; 

– przedstawia 

proces kształto-

wania się partii 

politycznych. 

sko-demokratyczne 

(chadeckie), partie 

liberalne, partie 

socjaldemokratycz-

ne, partie chłopskie, 

partie ekologiczne; 

– omawia, na czym 

polega różnica w 

funkcjach partii poli-

tycznych w pań-

stwach demokra-

tycznych i niedemo-

kratycznych. 

 

społeczna, aby można ją uznać za 

partię polityczną; 

– charakteryzuje podział partii 

politycznych ze względu na cechy 

organizacji i funkcjonowania. 

polityczne; 

– analizuje, czy współcześnie 

partie polityczne powinny 

realizować założenia ideolo-

giczne, czy też kierować się 

pragmatyką. 

– uzasadnia zasad-

ność stosowania we 

współczesnych 

programach poli-

tycznych uniwer-

salnych i pragma-

tycznych treści. 

2. Systemy par-

tyjne 

– wyjaśnia poję-

cia: system par-

tyjny, legitymiza-

cja, system mo-

nopartyjny, sys-

tem dwupartyjny, 

system wielopar-

tyjny, system 

partii dominują-

cej, system dwu-

blokowy. 

– wyjaśnia pojęcia: 

jednopartyjność, 

system kooperacji 

partii, system rozbi-

cia partyjnego, for-

ma dwuipółpartyjna, 

złota reguła 

2+2+2+1; 

– przedstawia sys-

temy partyjne w 

państwach niedemo-

kratycznych – mo-

nopartyjny, partii 

hegemonicznej. 

– przedstawia na przykładach 

poszczególnych państw systemy 

partyjne w państwach demokra-

tycznych: dwupartyjny, dwublo-

kowy, partii dominującej, dwóch 

partii dominujących, rozbicia 

wielopartyjnego, kooperacji partii. 

 

– dokonuje analizy porów-

nawczej systemów partyjnych 

w państwach demokratycz-

nych; 

– wykazuje, że w państwach 

tego typu mogą istnieć syste-

my charakteryzujące się po-

zornym pluralizmem lub takie, 

w których partie nie mają real-

nego znaczenia. 

– analizuje systemy 

partyjne w wybra-

nych państwach 

demokratycznych 

(np. w Republice 

Francuskiej, Repu-

blice Federalnej 

Niemiec, Stanach 

Zjednoczonych 

Ameryki, Konfede-

racji Szwajcarskiej, 

Zjednoczonym 

Królestwie Wielkiej 

Brytanii i Irlandii 

Północnej oraz Re-

publice Włoskiej); 

– uzasadnia, który z 

wariantów systemu 

wielopartyjnego 

uznaje za najbar-

dziej korzystny. 



 

3. Partie politycz-

ne w Polsce (tu 

też: Marketing 

polityczny) 

– wyjaśnia poję-

cia: progi wybor-

cze, elektorat, 

kampania pozy-

tywna i negatyw-

na; 

– przedstawia 

cechy konstytu-

tywne partii poli-

tycznych; 

– wymienia partie 

obecne na pol-

skiej scenie poli-

tycznej. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

system rozbicia par-

tyjnego, marketing 

polityczny, hasła 

populistyczne; 

– wymienia partie 

polityczne, które w 

ostatnich wyborach 

do Sejmu Rzeczypo-

spolitej Polskiej 

przekroczyły próg 

niezbędny do uzy-

skania dotacji budże-

towej, i nazwiska ich 

liderów; 

 –przedstawia pod-

stawowe założenia 

programowe tych 

ugrupowań. 

 

– wyjaśnia związki miedzy par-

tiami politycznymi a społeczeń-

stwem; 

– charakteryzuje partie polityczne 

działające współcześnie w Rze-

czypospolitej Polskiej z punktu 

widzenia ideologii np. poprzez 

zastosowanie tzw. kompasu poli-

tycznego; 

– omawia sposób finansowania 

partii w RP. 

 

 

– wyjaśnia cele i przedstawia 

formy marketingu polityczne-

go; 

– rozważa na wybranych 

przykładach zjawisko kryzysu 

partii politycznych i trafność 

kategorii polityki bez ideolo-

gii; 

– charakteryzuje etapy rozwo-

ju systemu partyjnego w RP. 

 

– dokonuje kry-

tycznej analizy 

materiałów z kam-

panii wyborczych 

(np. spoty, memy, 

ulotki i hasła wy-

borcze); 

– ocenia stosowane 

przez partie poli-

tyczne metody ry-

walizacji o elektorat 

w odniesieniu do 

standardów demo-

kracji. 

4. Ordynacje wy-

borcze 

– wyjaśnia poję-

cia: ordynacja 

wyborcza, kodeks 

wyborczy, system 

większościowy, 

proporcjonalny i 

mieszany; 

– wymienia funk-

cje wyborów. 

– wyjaśnia pojęcia: 

metoda Hare’a-

Niemeyera, D. 

Hondta, Sainte-

Lague; 

– wyjaśnia, jak prze-

prowadzane są po-

wszechne i bezpo-

średnie wybory or-

ganów władzy pu-

blicznej w Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

 

 

– na przykładzie wyborów do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 

do Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej porównuje ordynację pro-

porcjonalną i większościową; 

– wyjaśnia skutki stosowania 

progów wyborczych dla reprezen-

tatywności wyborców; 

– analizuje przejawy naruszania 

uczciwości procedur wyborczych. 

– analizuje potencjalne wady i 

zalety każdego z tych syste-

mów wyborczych; 

– przedstawia – z wykorzysta-

niem wyników badań opinii 

publicznej – formy 

i poziom niekonwencjonalnej 

partycypacji politycznej (np. 

zgromadzenia 

i petycje) w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

– analizuje – z wykorzysta-

niem danych o frekwencji 

wyborczej – problem 

– analizuje zjawi-

sko populizmu 

obecne we współ-

czesnej polityce i 

jego 

konsekwencje; 

– rozważa, czy ko-

rzystanie z praw 

i wolności politycz-

nych z nią związa-

nych jest konieczne 

dla właściwego 

funkcjonowania 

demokracji; 



absencji wyborczej; 

 – wyjaśnia przyczyny tego 

zjawiska.  

– wyjaśnia, jakie 

czynniki wpływają 

na zmianę preferen-

cji politycznych 

wyborców w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

  

5.  Czy powinno 

zmienić się meto-

dę wybierania po-

słów do sejmu? – 

dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cie: jednomanda-

towe okręgi wy-

borcze (JOW-y). 

– przedstawia opinie 

dotyczące słuszności 

zmiany metody wy-

bierania posłów do 

sejmu zawarte w 

zamieszczonych 

źródłach. 

– porównuje obie opinie dotyczą-

ce  jednomandatowych okręgów 

wyborczych oraz wskazuje zawar-

te tam zalety i wady takiego dzia-

łania. 

 

– przedstawia własne stanowi-

sko wobec problemu zmiany 

metody wybierania posłów do 

sejmu; 

– ocenia i popiera własne sta-

nowisko odpowiednimi argu-

mentami. 

 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko i broni go  

na forum. 

6. Rywalizacja o 

władzę – lekcja 

powtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

7. Rywalizacja o 

władzę – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

X. Państwo 

1. Mechanizmy 

sprawowania wła-

dzy 

– wyjaśnia poję-

cia: władza, pra-

womocność wła-

dzy, władza ludu, 

reżim polityczny, 

totalitaryzm, re-

żim autorytarny, 

junta, dyktatura 

jednostki, makia-

welizm. 

– wyjaśnia pojęcia: 

pośrednia forma 

sprawowania wła-

dzy, mechanizm 

społeczeństwa oby-

watelskiego. 

  

– przedstawia niedemokratyczne 

mechanizmy sprawowania wła-

dzy; 

– wyjaśnia na podstawie tekstu 

Ryszarda Kapuścińskiego, jaki 

był stosunek cesarza do patologii 

władzy. 

 

– charakteryzuje demokra-

tyczne mechanizmy sprawo-

wania władzy; 

– analizuje mechanizmy spra-

wowania władzy przedstawio-

ne przez Niccola Machiavelle-

go i Ryszarda Kapuścińskiego. 

 

– analizuje mecha-

nizmy sprawowania 

władzy na podsta-

wie literatury (np. 

fragmentów tekstu 

Książę Niccola 

Machiavellego lub 

fragmentów tekstu 

Cesarz Ryszarda 

Kapuścińskiego); 

– porównuje me-



chanizmy sprawo-

wania władzy w 

państwach demo-

kratycznych i nie-

demokratycznych. 

 

2. Głowa państwa 

we współczesnym 

świecie 

– wyjaśnia poję-

cia: głowa pań-

stwa, elekcja, 

prerogatywy, 

kontrasygnata, 

inicjatywa usta-

wodawcza, desy-

gnowanie pre-

miera, egzekuty-

wa zamknięta, 

egzekutywa 

otwarta. 

– wyjaśnia pojęcia: 

elekcja powszechna, 

elekcja pośrednia, 

prawo weta ustawo-

dawczego, skrócenia 

kadencji parlamen-

tu; 

– wyjaśnia rolę gło-

wy państwa we 

współczesnych pań-

stwach demokra-

tycznych; 

– omawia różnice 

między egzekutywą 

otwartą a zamkniętą. 

 

– przedstawia, odwołując się do 

przykładów, typologie współcze-

snych monarchii ze względu na 

pozycję głowy państwa (absolut-

na, konstytucyjna, parlamentar-

na); 

– wyjaśnia, na czym polegają 

relacje między rządem a głową 

państwa w poszczególnych sys-

temach 

politycznych. 

– charakteryzuje uprawnienia 

głowy państwa w wybranym 

państwie; 

– odróżnia prerogatywy Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej od innych jego upraw-

nień;  

– analizuje normy dotyczące 

sukcesji. 

– analizuje sposób 

wyboru i charakte-

ryzuje formę (jed-

noosobowa lub 

kolegialna) 

głowy państwa we 

współczesnych 

republikach; 

– uzasadnia, z cze-

go wynikają różnice 

w pozycji głowy 

państwa. 

3. Ustrój politycz-

ny Stanów Zjed-

noczonych 

– wyjaśnia poję-

cia: system prezy-

dencki, państwo 

federacyjne, pre-

zydent, wicepre-

zydent, Kongres, 

Izba Reprezen-

tantów, Senat. 

– wyjaśnia pojęcia: 

procedura impe-

achmentu, Sąd Naj-

wyższy, sądy szcze-

gólne, sądy federal-

ne, poprawka do 

konstytucji; 

– omawia pozycję 

prezydenta w syste-

mie politycznym 

Stanów Zjednoczo-

nych. 

– charakteryzuje przedmiot i za-

kres odpowiedzialności konstytu-

cyjnej; 

– przedstawia procedury egze-

kwowania odpowiedzialności 

konstytucyjnej 

w Rzeczypospolitej Polskiej i 

Stanach Zjednoczonych Ameryki; 

– wykazuje, że elementy systemu 

semiprezydenckie-

go/parlamentarno-prezydenckiego 

obowiązują w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

– charakteryzuje systemy ze 

szczególną rolą prezydenta – 

klasyczny prezydencki (na 

przykładzie Stanów Zjedno-

czonych Ameryki) i semipre-

zydencki/parlamentarno-

prezydencki (na przykładzie 

Republiki Francuskiej); 

– charakteryzuje system wy-

borczy w Stanach Zjednoczo-

nych. 

– na podstawie XIV 

poprawki do Kon-

stytucji USA anali-

zuje obowiązującą 

w tym państwie 

zasadę nadawania 

obywatelstwa USA 

z mocy prawa; 

– uzasadnia swoją 

odpowiedź w ww. 

kwestii. 



 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

(obejmują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej). 

4. System półpre-

zydencki we Fran-

cji i w Rosji 

– wyjaśnia poję-

cia: system pół-

prezydencki, sys-

tem parlamentar-

no-prezydencki, 

Rada Gabineto-

wa, Zgromadze-

nie Narodowe, 

Senat, Najwyższa 

Rada Sądownic-

twa, Rada Kon-

stytucyjna, system 

superprezydencki, 

Zgromadzenie 

Federalne, Duma 

Państwowa, Rada 

Federacji, Sąd 

Konstytucyjny 

Federacji Rosyj-

skiej, Sąd Naj-

wyższy Federacji 

Rosyjskiej, Na-

czelny Sąd Arbi-

trażowy Federa-

cji Rosyjskiej. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

zasada incompatibi-

lis, kohabitacja, 

demokratura; 

– wyjaśnia mechani-

zmy wyłaniania 

rządu i jego odpo-

wiedzialności poli-

tycznej na przykła-

dzie Republiki Fede-

ralnej Niemiec i 

Federacji Rosyjskiej; 

– porównuje te me-

chanizmy z obowią-

zującymi w Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

 

– charakteryzuje systemy poli-

tyczne z zachwianym podziałem 

władzy – parlamentarno-

komitetowy/rządy konwentu (na 

przykładzie Konfederacji Szwaj-

carii) i superprezydencki (na 

przykładzie Federacji Rosyjskiej); 

– przedstawia instytucjonalne 

warunki funkcjonowania demo-

kracji w takich 

systemach; 

– porównuje uprawnienia prezy-

dentów Francji i Rosji. 

– charakteryzuje systemy ze 

szczególną rolą prezydenta – 

klasyczny prezydencki (na 

przykładzie Stanów Zjedno-

czonych Ameryki) i semipre-

zydencki/parlamentarno-

prezydencki (na przykładzie 

Republiki Francuskiej); 

– charakteryzuje typy relacji 

między rządem a głową pań-

stwa na przykładzie Republiki 

Francuskiej (w tym sytuację 

koabitacji) oraz Zjednoczone-

go Królestwa Wielkiej Bryta-

nii i Irlandii Północnej. 

– analizuje mecha-

nizmy tworzenia 

koalicji gabineto-

wych na przykła-

dzie Republiki 

Francuskiej i Repu-

bliki Federalnej 

Niemiec; 

– porównuje sytua-

cję rządów mniej-

szościowych i 

większościowych 

ze względu na ich 

stabilność i możli-

wości działania; 

– porównuje i oce-

nia uprawnienia 

władzy ustawodaw-

czej we Francji i w 

Rosji. 

5. Ustrój politycz-

ny Wielkiej Bryta-

nii i Niemiec 

– wyjaśnia poję-

cia: polityczna 

odpowiedzial-

ność, odpowie-

– wyjaśnia pojęcia: 

kontrasygnata, okres 

pełnomocnictw, spe-

aker, whipowie, rząd 

– wyjaśnia, jaką pozycję w an-

gielskim aparacie władzy zajmuje 

monarcha;  

– przedstawia mechanizmy two-

– wyjaśnia mechanizmy wyła-

niania rządu i jego odpowie-

dzialności politycznej na przy-

kładzie Republiki Federalnej 

– analizuje systemy 

polityczne oparte na 

współpracy legisla-

tywy i egzekutywy 



dzialność konsty-

tucyjna, system 

kanclerski, mo-

narchia dzie-

dziczna, Izba 

Gmin, Izba Lor-

dów, kanclerz, 

Sąd Najwyższy 

Zjednoczonego 

Królestwa, Try-

bunał Federalny, 

Federalny Trybu-

nał Konstytucyj-

ny. 

związkowy, Bunde-

stag, Bundesrat, 

Federalny Trybunał 

Administracyjny, 

Federalny Sąd Pra-

cy; 

– charakteryzuje 

uprawnienia kancle-

rza i parlamentu 

angielskiego. 

rzenia koalicji gabinetowej na 

przykładzie Republiki Francuskiej 

 i Republiki Federalnej Niemiec; 

– porównuje sytuację rządów 

mniejszościowych i większościo-

wych ze względu na ich stabil-

ność  

i możliwość działania.  

Niemiec; 

– porównuje te mechanizmy z 

obowiązującymi w RP; 

– charakteryzuje typy relacji 

miedzy rządem a głową pań-

stwa na przykładzie Republiki 

Francuskiej (w tym sytuacji 

koabitacji) oraz Zjednoczone-

go Królestwa Wielkiej Bryta-

nii i Irlandii Północnej. 

 

– parlamentarno-

gabinetowy (na 

przykładzie Zjed-

noczonego Króle-

stwa Wielkiej Bry-

tanii i Irlandii Pół-

nocnej) i kanclerski 

(na przykładzie 

Republiki Federal-

nej Niemiec); 

– uzasadnia, że 

elementy tych sys-

temów obowiązują 

w RP. 

6. Ustrój politycz-

ny Włoch i Szwaj-

carii 

– wyjaśnia poję-

cia: system par-

lamentarno-

gabinetowy, pre-

zydent, Izba De-

putowanych, Se-

nat, Najwyższa 

Rada Sądownic-

twa, Sąd Kasa-

cyjny, Sąd Kon-

stytucyjny, Rada 

Związkowa, 

Zgromadzenie 

Związkowe, Rada 

Narodowa. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

pragmatyzm, system 

parlamentarno-

komitetowy (kon-

wentu), Rada Kan-

tonów, Sąd Federal-

ny; 

– wymienia cechy 

systemu parlamen-

tarno-gabine–towego 

i parlamentarno-

komitetowego. 

– przedstawia uprawnienia prezy-

denta Włoch; 

– omawia instytucjonalne warunki 

funkcji demokracji w systemie 

parlamentarno- komitetowym. 

– uzasadnia związek struktury 

parlamentu Szwajcarii z fede-

ralnym charakterem państwa; 

– charakteryzuje system poli-

tyczny z zachwianym podzia-

łem władzy – parlamentarno- 

komitetowy 

 (rządy konwentu na przykła-

dzie Konfederacji Szwajcarii). 

– analizuje zasady 

funkcjonowania 

władzy wykonaw-

czej, ustawodaw-

czej i sądowniczej 

we Włoszech i 

Szwajcarii. 

7. Dezintegracja 

państw złożonych 

w Europie 

– wyjaśnia poję-

cia: integracja, 

dezintegracja, 

Wspólnota Nie-

podległych Pań-

– wyjaśnia pojęcia: 

Jesień Narodów, 

traktat białowieski, 

aksamitna rewolu-

cja; 

– wyjaśnia wpływ Jesieni Naro-

dów na dezintegrację państw zło-

żonych bloku socjalistycznego; 

– omawia procesy integracyjne i 

dezintegracyjne zachodzące w 

– porównuje procesy dezinte-

gracji ZSRR, Czechosłowacji i 

Jugosławii; 

– uzasadnia, dlaczego wyda-

rzenia w Czechosłowacji okre-

– analizuje przykła-

dy procesów dezin-

tegracji państw 

złożonych w Euro-

pie na przykładzie 



stw, aksamitny 

rozwód . 

– przedstawia proces 

dezintegracji ZSRR. 

Europie na przestrzeni wieków. śla się mianem 

 „aksamitnej rewolucji” albo 

„aksamitnego rozwodu”. 

 

ZSRR, Czechosło-

wacji i Jugosławii. 

8. Władza regio-

nalna w państwach 

federalnych i uni-

tarnych 

– wyjaśnia poję-

cia: państwo uni-

tarne zdecentrali-

zowane, region, 

departament, 

gmina, prowincje, 

wspólnoty kanto-

nu. 

– wyjaśnia pojęcia: 

wspólnoty autono-

miczne, municypia 

gminy; 

– wymienia cztery 

modele systemów 

ustrojowych gmin w 

Niemczech: północ-

noniemiecki, połu-

dniowoniemiecki, 

magistracki i burmi-

strzowski. 

– przedstawia kompetencje i uza-

sadnia znaczenie organów władzy 

regionalnej w państwach federal-

nych i unitarnych na przykładzie 

republiki Francuskiej, Królestwa 

Hiszpanii, Republiki Federalnej 

Niemiec i Konfederacji Szwajcar-

skiej; 

– porównuje mocne i słabe strony 

państwa unitarnego i złożonego. 

 

– na podstawie tekstu źródło-

wego (Konstytucji Konfedera-

cji Szwajcarskiej) rozstrzyga, 

czy w Szwajcarii wszystkie 

gminy mają zapewniony taki 

sam zakres autonomii oraz 

uzasadnia  swoją odpowiedź. 

 – porównuje kom-

petencje i znaczenie 

organów władzy 

regionalnej w pań-

stwach federalnych 

i unitarnych. 

9. Reżimy demo-

kratyczne i hybry-

dowe w państwach 

pozaeuropejskich 

– wyjaśnia poję-

cia: reżim demo-

kratyczny, reżim 

hybrydowy, repu-

blika prezydenc-

ka, parlamentar-

na, republika 

związkowa, sys-

tem quasi-

federalny, fede-

ralna demokracja 

parlamentarna, 

doktryna aparthe-

idu, Partia Akcji 

Ludowej, gabinet. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Wielonarodowe 

Zgromadzenie 

Ustawodawcze, Izba 

Deputowanych, Izba 

Senatorów, Sąd 

Najwyższy, sądy 

departamentalne, 

sądy orzekające, , 

Izba Ludowa, Izba 

Stanów, sądy okrę-

gowe, sądy stanowe, 

Sąd Najwyższy, 

Zgromadzenie Na-

rodowe, Krajowa 

Rada Prowincji, 

sądy rejonowe, sądy 

wyższe, Najwyższy 

Sąd Apelacyjny, 

– przedstawia niezachodni reżim 

demokratyczny lub hybrydowy 

(np. funkcjonujący w Wielonaro-

dowym Państwie Boliwia, Repu-

blice Indii, Republice Południo-

wej Afryki i Republice Singapu-

ru). 

– wskazuje różnice w zasa-

dach funkcjonowania władzy 

sądowniczej w Boliwii, In-

diach, RPA i Singapurze; 

– rozstrzyga, czy Boliwia, 

RPA i Singapur to reżim de-

mokratyczny, czy hybrydowy i 

uzasadnia swoją odpowiedź. 

– dokonuje analizy 

porównawczej za-

sad funkcjonowania 

władzy ustawodaw-

czej w Boliwii, 

Indiach, 

RPA i Singapurze; 

– dokonuje analizy 

porównawczej za-

sad funkcjonowania 

władzy wykonaw-

czej w Boliwii, 

Indiach, 

RPA i Singapurze. 



Trybunał Konstytu-

cyjny, jednoizbowy 

parlament, Prezy-

dencka Rada Praw 

Mniejszości, sądow-

nictwo powszechne. 

 

10. Reżimy 

niedemokratyczne 

we współczesnym 

świecie 

– wyjaśnia poję-

cia: elekcyjna 

monarchia abso-

lutna, republika 

superprezydenc-

ka, państwo so-

cjalistyczne, Ko-

munistyczna Par-

tia Chin, republi-

ka socjalistyczna, 

reżim totalitarny, 

ideologia dżucze, 

Partia Pracy 

Korei, autorytar-

na republika su-

perprezydencka, 

Demokratyczna 

Partia Turkmeni-

stanu. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rada Koronna, Ra-

da Konsultacyjna, 

Rada Ministrów, 

Zgromadzenie Na-

rodowe, Izba Repre-

zentantów, Rada 

Republiki, Ogólno-

chińskie Zgroma-

dzenie Przedstawi-

cieli Ludowych 

(OZPL), Stały Komi-

tet OZPL, Rada 

Państwa (rząd), 

Najwyższe Zgroma-

dzenie Ludowe, 

Przewodniczący 

Prezydium, Komisja 

Spraw Państwo-

wych. 

 

– przedstawia niezachodni reżim 

niedemokratyczny (np. funkcjo-

nujący w Arabii Saudyjskiej, na 

Białorusi, w Chinach Koreańskiej 

Republice Ludowo-

Demokratycznej i Turkmenista-

nie); 

– charakteryzuje reżim niedemo-

kratyczny funkcjonujący w Euro-

pie. 

– porównuje pozycję głowy 

państwa w reżimach niedemo-

kratycznych; 

– porównuje pozycję władzy 

ustawodawczej w reżimach 

niedemokratycznych. 

– ocenia poziom 

przestrzegania praw 

człowieka w reżi-

mach niedemokra-

tycznych; 

– analizuje, czy 

warto rezygnować z 

wolności przeko-

nań, prasy, dostępu 

do internetu w za-

mian 

za bezpieczeństwo 

socjalne gwaranto-

wane przez pań-

stwo. 

11. Relacje 

państwo – Kościół 

we współczesnym 

świecie 

– wyjaśnia poję-

cia: państwo neu-

tralne światopo-

glądowo, laicyza-

cja państwa, kra-

je neutralne świa-

topoglądowo, 

– wyjaśnia pojęcia: 

państwo teokratycz-

ne, prawo szariatu, 

Ajatollah, państwo 

ateistyczne; 

– omawia różne 

rozwiązania doty-

– przedstawia funkcjonujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej Kościo-

ły i inne związki wyznaniowe; 

– wyjaśnia różnicę w podejściu do 

Kościoła i związków wyznanio-

wych w państwie radykalnie 

świeckim i umiarkowanie świec-

– przedstawia modele relacji 

państwo – Kościół i stosunki 

Rzeczpospolitej Polskiej z 

Kościołem katolickim (na 

podstawie przepisów konkor-

datu) oraz wybranym związ-

kiem wyznaniowym (na pod-

– analizuje, która 

regulacja stosun-

ków państwo – 

Kościół jest najbar-

dziej niesprawie-

dliwa z punktu wi-

dzenia praw jed-



państwa radykal-

nie świeckie, pań-

stwo umiarkowa-

nie świeckie, pań-

stwo wyznaniowe. 

czące regulacji sto-

sunków państwo – 

Kościół. 

kim; 

– charakteryzuje źródła finanso-

wania Kościołów w Europie. 

stawie ustawy); 

– uzasadnia, czy można zaka-

zywać ludziom budowy świą-

tyń i noszenia ich symboli 

religijnych. 

 

nostki do wolności 

wyznania i uzasad-

nia swoje stanowi-

sko; 

– ocenia na podsta-

wie różnych źródeł 

informacji stopień 

wolności religijnej 

na świecie. 

12. Relacje 

państwo – Kościół 

w Polsce 

– wyjaśnia poję-

cia: konkordat, 

związek wyzna-

niowy. 

– wyjaśnia pojęcie: 

neutralny światopo-

gląd; 

– przedstawia model 

relacji państwo – 

Kościół w Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

– przedstawia funkcjonujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej Kościo-

ły i inne związki wyznaniowe; 

– charakteryzuje źródła finanso-

wania Kościoła w Rzeczypospoli-

tej Polskiej. 

– przedstawia modele relacji 

państwo – Kościół i stosunki 

Rzeczpospolitej Polskiej z 

Kościołem katolickim (na 

podstawie przepisów konkor-

datu) oraz wybranym związ-

kiem wyznaniowym (na pod-

stawie ustawy). 

 

– ocenia na podsta-

wie różnych źródeł 

informacji stopień 

wolności religijnej 

w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

13. Oceń wa-

runki studiowania 

w Polsce ze 

względu na panu-

jący w kraju reżim 

polityczny – dys-

kusja 

– wyjaśnia poję-

cie: reżim poli-

tyczny. 

– przedstawia opinie 

dotyczące słuszności 

studiowania w Pol-

sce ze względu na 

panujący w kraju 

reżim polityczny, 

zawarte w zamiesz-

czonych źródłach. 

– porównuje obie opinie dotyczą-

ce  słuszności studiowania w Pol-

sce ze względu na panujący w 

kraju reżim polityczny oraz wska-

zuje zawarte tam zalety i wady 

takiego działania. 

 

– przedstawia własne stanowi-

sko wobec problemu słuszno-

ści studiowania w Polsce ze 

względu na panujący w kraju 

reżim polityczny; 

– ocenia i popiera własne sta-

nowisko odpowiednimi argu-

mentami. 

 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko oraz broni 

go na forum. 

14. Państwo – 

lekcja powtórze-

niowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

15. Państwo – 

lekcja sprawdzają-

ca 

jw. jw. jw. jw. jw. 



Ocena śródroczna 

I. USTRÓJ RP 

1. Konstytucja i jej 

rodzaje 

Ustawy zasadnicze – prawidłowo opisu-

je procedury uchwa-

lania konstytucji; 

– zna kryteria 

podziału konsty-

tucji na przykła-

dach państw ta-

kich jak Wielka 

Brytania, Polska, 

Francja i Republi-

ka Weimarska; 

– charakteryzuje 

genezę konstytucji 

na wybranych 

przykładach; 

– zestawia różne  

cechy konstytucji,  

– analizuje proce-

durę uchwalania 

konstytucji; 

 

–wymienia i opisuje 

etapy procedur 

uchwalania konsty-

tucji na przykładzie 

Konstytucji RP;  

 

 

2. Konstytucyjne 

zasady ustroju 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Tworzenie prawa w 

demokratycznych 

państwach 

– wskazuje na gene-

zę państwa prawa, 

– wymienia zasady 

funkcjonowania 

państwa prawa na 

przykładzie ustroju 

RP; 

– przedstawia 

zasady budujące 

ustrój: suweren-

ność, subsydiar-

ność, 

unitaryzm, gospo-

darka rynkowa, 

pluralizm; 

– wymienia i cha-

rakteryzuje akty 

prawa międzynaro-

dowego W polityce 

ustrojowej pań-

stwa; 

– przedstawia rolę 

aktów prawnych w 

budowaniu ustroju; 

– analizuje najważ-

niejsze zasady ustro-

ju RP, 

– omawia zasady i 

formy realizacji de-

mokratycznego pań-

stwa; 

3. Działalność par-

lamentu w prak-

tyce 

Parlamentaryzm – posługuje się po-

jęciami: immunitet 

formalny i material-

ny, interpelacja, 

zapytanie poselskie, 

kontrole poselskie, 

–wie, w jaki spo-

sób opozycja 

wpływa na działa-

nia parlamentu,  

–wymienia narzę-

dzia nacisku i 

– analizuje tryby 

pracy parlamentu, 

– omawia zwycza-

jowe działania opo-

zycji; 

– porównuje dzia-

łanie opozycji par-

lamentarnej i poza-

parlamentarnej; 

– uzasadnia zasad-

ność proceduralno-

ści w pracy parla-

mentu; 



konstruktywne wo-

tum nieufności; 

kontroli w parla-

mencie, 

– wymienia rodza-

je opozycji; 

4. Władza ustawodawcza 

– Sejm RP 

Organizacja pracy 

Sejmu, władza 

ustawodawcza i jej 

zasięg 

–wymienia funkcje i 

kompetencje Sejmu; 

– prawidłowo 

omawia procedury 

wyborów do Sej-

mu, 

–zna aktualny 

skład Sejmu RP 

(partie, ich lide-

rów, marszałka 

Sejmu); 

– charakteryzuje 

metodę D‘Hondta, 

– wie, co określa 

ważność wyborów;  

– porównuje obsza-

ry pracy Prezydium 

Sejmu, Konwentu 

Seniorów, komisji 

śledczych, komisji 

sejmowych, kół, 

klubów i zespołów 

parlamentarnych; 

– omawia organiza-

cję Sejmu, 

–objaśnia procedury 

stosowane w nad-

zwyczajnych sytua-

cjach, 

5. Władza ustawodawcza 

– Senat RP i Zgromadze-

nie Narodowe 

Działanie i funkcje 

Senatu, Zgroma-

dzenie Narodowe 

– wymienia podsta-

wowe funkcje i 

kompetencje senato-

rów i Zgromadzenia 

Narodowego; 

– omawia proce-

dury wyborów do 

Senatu,  

– zna aktualny 

skład Senatu RP 

(senatorów z róż-

nych ugrupowań, 

marszałka); 

– charakteryzuje 

pozycję Senatu i 

ZN w parlamencie; 

– analizuje przepisy 

Konstytucji RP i 

ustaw dotyczące 

pracy Senatu i ZN; 

 

– uzasadnia zasto-

sowanie przepisów 

Konstytucji RP w 

sytuacjach wyjąt-

kowych (Marszałek 

Senatu RP pełni 

tymczasowo obo-

wiązki prezydenta);  

6. Proces legislacyjny 

 

Proces legislacyjny –wymienia ścieżki 

legislacyjne, 

–zna etapy procesu 

– zna proces roz-

patrywania usta-

wy przez Sejm;  

– charakteryzuje 

przebieg głosowa-

nia w procesie legi-

–analizuje, na czym 

polega inicjatywy 

ustawodawcza i 

–uzasadnia zasad-

ność publikowania 

ustaw w „Dzienniku 



legislacyjnego; slacyjnym; ludowa; 

 

Ustaw”; 

7. Władza wykonawcza –  

Prezydent RP 

Prezydent RP, pre-

rogatywy, upraw-

nienia Prezydenta 

– posługuje się po-

jęciami: kadencja, 

kontrasygnata, ka-

dencyjność, prero-

gatywy; 

– wie, w jakich 

sytuacjach  wy-

magana jest kon-

trasygnata, 

– wie, które kom-

petencje Prezy-

denta RP nie wy-

magają kontrasy-

gnaty; 

– wymienia Prezy-

dentów RP od 1922 

r. 

– charakteryzuje 

wymagania stawia-

ne kandydatowi na 

Prezydenta RP, 

– omawia proces 

wyborów na prezy-

denta; 

– tłumaczy, na 

czym polega odpo-

wiedzialność kon-

stytucyjna i poli-

tyczna, 

– analizuje zakres 

kompetencji prezy-

denta RP; 

–zestawia wybrane 

modele prezydentur 

w innych państwach 

z modelem prezy-

dentury w Polsce; 

8. Władza wykonawcza – 

Rada Ministrów. 

Zasady i skład rzą-

du 

– wyjaśnia kompe-

tencje Rady Mini-

strów; 

– zna członków 

Rady Ministrów; 

– przedstawia pro-

cedury powoływa-

nia rządu; 

– charakteryzuje 

odpowiedzialność 

Rady Ministrów; 

–omawia skutecz-

ność rządu; 

– uzasadnia wyjąt-

kowe sytuacje takie 

jak dymisja rządu  

UWAGI:  

1. Ocenę wyższą otrzymuje uczeń spełniający łącznie wymagania edukacyjne określone dla ocen niższych np. ocenę dobrą otrzymuje uczeń 

spełniający wymagania edukacyjne na oceną dopuszczającą, dostateczną oraz dobrą.  

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na poszczególne pozytywne oceny.  



3. W przypadku nie zrealizowania tematów lekcji (zagadnień) w I okresie będą one realizowane po klasyfikacji śródrocznej. W tym przypadku 

obowiązują również wymagania edukacyjne dla tych tematów (zagadnień). 

 


