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WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 

ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

PRAWO 

Klasa II 
 

 

 

 

 
Zakres 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 
(materiał niezrealizowany w 1. okresie, zrealizowany zostanie w okresie 2.) 

Ocena dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

 

 
Uczeń potrafi: 

 
Uczeń potrafi to, 

co na ocenę 

dopuszczającą, oraz: 

Uczeń potrafi to, 

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, oraz: 

Uczeń potrafi to, 

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, 

oraz: 

Uczeń potrafi to, 

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, 

bardzo dobrą, oraz: 

    Ogólne wiadomości  

           o prawie 

- potrafi podać definicję   

  prawa  

 

- potrafi podać definicję  

  normy prawnej 

- wymienia i omawia 

elementy normy prawnej 

 

- wyjaśnia co to jest przepis  

   prawa 

 - wyjaśnia co to jest akt  

    prawny, wymienia rodzaje  

    aktów prawnych  

    (stanowienie i  

      publikowanie aktów  

      prawych) 

- potrafi zdefiniować   

  pojęcie źródła prawa,  

  wymienić rodzaje źródeł  

  prawa  

- potrafi wyjaśnić co to jest  

  wykładnia prawa (rodzaje  

  wykładni) 

- potrafi wyjaśnić pojęcie  

  luki i analogii w prawie 

 - potrafi zdefiniować  

   pojęcie systemu prawa 

-  potrafi wymienić działy  

   systemu prawa oraz  

   gałęzie prawa 

      
      

        Konstytucja 

 i prawo konstytucyjne 

 - potrafi podać  

  datę uchwalenia  

  Konstytucji RP 

- potrafi wymienić  

  podstawowe  

  zasady ustroju RP 

 - potrafi wymienić prawa i  

   obowiązki obywatela RP 

- wie na czym polega  

  zasada trójpodziału  

  władzy 

- potrafi omówić rolę  

  władzy ustawodawczej,  

  wykonawczej i  

  sądowniczej  
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  Podstawowe zagadnienia:  

prawa administracyjnego 

prawa karnego   

prawa cywilnego 
 

 

  - potrafi podać i omówić  
    definicję prawa  
    administracyjnego 
 
  - potrafi podać i omówić  
    definicję prawa  
    karnego  
 
  - potrafi podać i omówić    
    definicję prawa  
    cywilnego 

  - rozróżnia prawo karne  
    materialne, formalne  
    i wykonawcze 
 
  - wyjaśnia co to jest  
    stosunek cywilnoprawny 
   (podmiot, przedmiot  
     i treść stosunku  
    cywilnoprawnego)  

  - omawia budowę kodeksu  
    karnego 
  - wyjaśnia zakres  
    obowiązywania  
    prawa karnego w czasie  
    i w przestrzeni 
 
  - wyjaśnia podstawowe  
     zagadnienia prawa 
     administracyjnego 
 
  - omawia pojęcie zdolności  
     prawnej i zdolności  
    do czynności prawnych 

   - potrafi podać definicję  
     przestępstwa 
   - potrafi wymienić  
     i omówić formy udziału  
     w przestępstwie 
   - potrafi podać definicję  
     sprawcy, współsprawcy 
 
  - wyjaśnia pojęcie  
     administracji publicznej  
     i omawia jej aspekty 
 
  -  potrafi wyjaśnić kwestię  
     ubezwłasnowolnienia 
  - potrafi wymienić i  
    omówić podstawowe  
     umowy cywilnoprawne  
     (zlecenia, o dzieło) 
  

  - potrafi podać definicję  
    kary, wymienić rodzaje  
    kar obowiązujących w  
    Polsce 
  - potrafi podać rodzaje   
    zakładów karnych 
  - potrafi omówić pojęcie  
    Abolicji i Prawa łaski 
 
  - potrafi omówić zasady   
    postępowania  
    administracyjnego 
 
  - potrafi omówić ogólne  
    zasady dziedziczenia  
 (testamentowe i ustawowe) 
  - rozróżnia pojęcie  
    spadkodawcy  
    i spadkobiercy 
 - potrafi wymienić i omówić  
   rodzaje testamentów 
  - potrafi wskazać  
    przyczyny powodujące  
    nieważność testamentu 
   

      

    Podstawowe zagadnienia   
             prawa pracy 

 - potrafi podać i omówić  
   definicję prawa pracy 

 - potrafi wymienić i krótko   
   scharakteryzować strony  
   stosunku pracy (podać ich  
   prawa i obowiązki) 

 - potrafi wymienić i omówić  
   rodzaje umów o pracę 

 - potrafi podać i omówić  
   możliwości rozwiązania  
   umowy o pracę 
 - potrafi wyjaśnić co to jest  
   świadectwo pracy i  
   wskazać  jakie elementy  
    powinno zawierać 

 - potrafi scharakteryzować  
   pojęcie mobbingu oraz   
   wskazać sposoby  
   przeciwdziałania temu   
   zjawisku 
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                                                                                             KLASYFIKACJA ROCZNA 
(OBEJMUJĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA 

PRZEZ UCZNIA ŚRÓDROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ) 
 

      

    Ogólne wiadomości  

         o prawie 

- potrafi podać definicję   
  prawa 
- potrafi podać definicje  
  normy prawnej 

- wymienia i omawia  
  elementy normy prawnej 
- wyjaśnia co to jest przepis  
  prawa 

- wyjaśnia co to jest akt  

    prawny, wymienia rodzaje  

    aktów prawnych  

    (stanowienie i  

      publikowanie aktów  
      prawych) 

- potrafi zdefiniować   

  pojęcie źródła prawa,  

  wymienić rodzaje źródeł  

  prawa  

- potrafi wyjaśnić co to jest  

  wykładnia prawa (rodzaje  

  wykładni) 

- potrafi wyjaśnić pojęcie  
  luki i analogii w prawie 

- potrafi zdefiniować  

   pojęcie systemu prawa 

-  potrafi wymienić działy  

   systemu prawa oraz  
   gałęzie prawa 

      

        Konstytucja 

 i prawo konstytucyjne 

- wie co to jest 

  Konstytucja RP i     

  zna datę jej 

  uchwalenia  

 - potrafi wymienić  

   podstawowe  

   zasady ustroju RP 

- potrafi wymienić prawa i  

   obowiązki obywatela RP 

- wie na czym polega  

  zasada trójpodziału  

    władzy 

- potrafi omówić rolę  

  władzy ustawodawczej,  

  wykonawczej i  

  sądowniczej  

 
 

  Podstawowe zagadnienia:  

prawa administracyjnego 

prawa karnego   

prawa cywilnego 
 

 

- potrafi podać i omówić  
    definicję prawa  
    administracyjnego 
 
  - potrafi podać i omówić  
    definicję prawa  
    karnego  
 
  - potrafi podać i omówić    
    definicję prawa  

    cywilnego 

  - rozróżnia prawo karne  
    materialne, formalne  
    i wykonawcze 
 
  - wyjaśnia co to jest  
    stosunek cywilnoprawny 
   (podmiot, przedmiot  
     i treść stosunku  

    cywilnoprawnego) 

  - omawia budowę kodeksu  
    karnego 
  - wyjaśnia zakres  
    obowiązywania  
    prawa karnego w czasie  
    i w przestrzeni 
 
  - wyjaśnia podstawowe  
     zagadnienia prawa 
     administracyjnego 
 
  - omawia pojęcie zdolności  
     prawnej i zdolności  

    do czynności 

prawnych 

   - potrafi podać definicję  
     przestępstwa 
   - potrafi wymienić  
     i omówić formy udziału  
     w przestępstwie 
   - potrafi podać definicję  
     sprawcy, współsprawcy 
 
  - wyjaśnia pojęcie  
     administracji publicznej  
     i omawia jej aspekty 
 
  -  potrafi wyjaśnić kwestię  
     ubezwłasnowolnienia 
  - potrafi wymienić i  
    omówić podstawowe  
     umowy cywilnoprawne  
     (zlecenia, o dzieło) 

 

- potrafi podać definicję  
 kary, wymienić rodzaje  
 kar obowiązujących w  
    Polsce 
  - potrafi podać rodzaje   
    zakładów karnych 
  - potrafi omówić pojęcie  
    Abolicji i Prawa Łaski 
  - potrafi omówić zasady   
    postępowania  
    administracyjnego 
  - potrafi omówić ogólne  
    zasady dziedziczenia  
 (testamentowe i ustawowe) 
  - rozróżnia pojęcie  
    spadkodawcy  
    i spadkobiercy 
 - potrafi wymienić i omówić  
   rodzaje testamentów 
  - potrafi wskazać  
    przyczyny powodujące  
    nieważność testamentu 
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   Podstawowe zagadnienia   
             prawa pracy 
 

 

 

- potrafi podać i omówić  
   definicję prawa 

pracy 

- potrafi wymienić i krótko   
   scharakteryzować strony  
   stosunku pracy (podać ich  

   prawa i obowiązki) 

- potrafi wymienić i omówić  
   rodzaje umów o pracę 

- potrafi podać i omówić  
   możliwości rozwiązania  
   umowy o pracę 
 - potrafi wyjaśnić co to jest  
   świadectwo pracy i  
   wskazać  jakie elementy  

    powinno zawierać 

- potrafi scharakteryzować  
   pojęcie mobbingu oraz   
   wskazać sposoby  
   przeciwdziałania temu   

   zjawisku 

   

             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)
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