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D

zi
a
ł 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

T
re

śc
i 

p
o
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y
 p

ro
-

g
ra

m
o

w
ej

 Wymagania 

na ocenę dopuszczającą 

 

 

Uczeń: 

Wymagania 

na ocenę dostateczną 

 

 

 

Uczeń: 

Wymagania na 

ocenę dobrą 

 

 

 

Uczeń: 

Wymagania na 

ocenę bardzo 

dobrą 

 

 

Uczeń: 

Wymagania na 

ocenę celującą 

 

 

Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą, a 

ponadto: 

 

1. Zapoznanie z PZO i problematyką nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie I-ej 

I.
 E

d
u

k
ac

ja
 i

 p
ra

ca
 w

 P
o
ls

ce
 i

 w
 U

n
ii

 E
u
ro

p
ej

sk
ie

j 2. Prawa i obowiązki 

ucznia  

4.1–

2 

– zna podstawowe akty prawne w 

szkole, np. statut szkoły 

– potrafi wymienić  instytucje, do 

których może się zwrócić o pomoc 

– zna podstawowe prawa i obowiązki 

ucznia obowiązujące w swojej szkole  

– zna procedury dochodzenia praw 

ucznia w swojej szkole 

– zna niektóre prawa i 

obowiązki ucznia w 

szkole 

– zna procedury do-

chodzenia praw w 

szkole oraz w kurato-

rium oświaty 

– wie, co to jest ob-

owiązek szkolny i 

obowiązek nauki 

– zna wszystkie pra-

wa i obowiązki 

ucznia 

– zna procedury do-

chodzenia praw w 

szkole, kuratorium 

oświaty oraz przed 

sądami 

– potrafi napisać 

skargę do dyrektora 

szkoły w związku z 

łamaniem praw 

ucznia 

– potrafi wyjaśnić, 

co to jest obowią-

zek szkolny i ob-

owiązek nauki 

– potrafi wymie-

nić wszystkie 

dokumenty, w 

których są zawar-

te prawa ucznia 

(Ustawa o syste-

mie oświaty, sta-

tut szkoły, konsty-

tucja RP) –  – 

rozumie, czym 

jest skarga do 

WSA  w sprawie 

decyzji kuratora, 

wie, co to jest 

zażalenie lub 

skarga kasacyjna 

– zna międzynarodo-

wy kontekst uchwa-

lenia Konwencji o 

ochronie praw dziec-

ka  

– zna mechanizmy 

jurysdykcji admini-

stracyjnej w sprawie 

praw i obowiązków 

ucznia  

– zna drogę postępo-

wania sądowego 

przed organami są-

dowymi w Polsce 
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3. Obywatelstwo i 

informacja publiczna 

1.1, 

1.4, 

1.5, 

1.6 

– definiuje pojęcia: obywatelstwo, 

prawo krwi, prawo ziemi 

– wie, kto nadaje obywatelstwo pol-

skie – zna podstawowe prawa i obo-

wiązki obywatela państwa polskiego 

– wie, co to jest BIP 

– potrafi wymienić 

podstawowe upraw-

nienia przysługujące 

obywatelowi Polski 

oraz UE  

– wie, co to jest po-

dwójne obywatelstwo 

– zna zasady przy-

znawania obywatel-

stwa polskiego cu-

dzoziemcom 

– zna podstawowe 

prawa dostępu do 

informacji publicznej 

– potrafi wypełnić 

wniosek o udostęp-

nienie informacji 

publicznej 

– rozumie, na czym 

polega proces natura-

lizacji 

– zna organy nadają-

ce obywatelstwo 

polskie 

– wie, który traktat 

UE wprowadził po-

jęcie obywatelstwa 

UE  

– wie, czym różni się 

obywatelstwo UE od 

obywatelstwa krajo-

wego 

– zna ograniczenia w 

dostępie do informa-

cji publicznej 

– wie, czym jest 

ENA 

– potrafi przeana-

lizować wszystkie 

przypadki, w któ-

rych jest możliwa 

zmiana obywatel-

stwa polskiego 

lub naturalizacja 

– wie, kiedy moż-

na dokonać eks-

tradycji obywatela 

polskiego 

– wie, czym zaj-

muje się DIP 

 

– potrafi wskazać 

znowelizowany arty-

kuł konstytucji RP w 

sprawie ekstradycji 

obywatela polskiego 

– potrafi przedstawić 

problem repatriantów 

w Polsce  

 4. Załatwiamy spra-

wy w urzędzie 

1.2, 

1.6 

– wie, który urząd wydaje podstawo-

we dokumenty, takie jak: dowód oso-

bisty, paszport, prawo jazdy 

– potrafi w miarę poprawnie wypełnić 

formularze potrzebne do wydania tych  

dokumentów 

– wie, kto jest uprawniony, aby posia-

dać dowód osobisty 

– wie, kto może się ubiegać o prawo 

jazdy i paszport 

– wie, kto może się 

ubiegać o dowód oso-

bisty i na jakich wa-

runkach 

– wie, jakie zabezpie-

czenia ma dowód 

osobisty 

– zna kategorie praw 

jazdy 

– zna procedury reje-

stracji pojazdów 

– zna pojęcia: petent, 

wiza 

– wie, kiedy i na jaki 

czas można uzyskać 

paszport 

– wie, co to jest 

paszporty biome-

tryczney 

– zna zasady zmiany 

nazwiska 

– wie, na jakich 

zasadach dokonu-

je się rejestracji 

aut zabytkowych 

– wie, od kiedy 

obowiązują w 

Polsce białe tabli-

ce rejestracyjne  i 

dlaczego doszło 

do zmiany wzo-

rów tablic 

 

– wie, jak uzyskać 

dostęp do informacji 

publicznej w urzędzie 

w swojej miejscowo-

ści  (urząd gminny, 

powiatowy, woje-

wódzki) 
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 5. Dochodzimy swo-

ich praw 

1.5–

6 

– wie, jakie sprawy można załatwić w 

urzędzie gminy 

– zna podstawowe prawa obywatela 

państwa polskiego w urzędzie  

– wie, co można zała-

twić w urzędzie po-

wiatowym i woje-

wódzkim 

– potrafi poprawnie 

sformułować skargę 

na działanie admini-

stracji publicznej 

– definiuje pojęcie 

administracji zespo-

lonej i niezespolonej 

– zna schemat dzia-

łania administracji 

publicznej w Polsce 

– rozumie, czym jest 

decyzja, a czym po-

stanowienie wydane 

przez urzędnika 

 

– zna zasady 

przeprowadzania 

referendum lokal-

nego, np. w spra-

wie odwołania 

władz lokalnych 

– zna drogę po-

stępowania admi-

nistracyjne-go i 

drogę jurysdyk-

cyjno-

administracyjną w 

przypadku złoże-

nia skargi na dzia-

łanie urzędów 

– potrafi podać przy-

kłady gmin i woje-

wództw, w których 

skutecznie przepro-

wadzono referenda 

lokalne 

 

 6. Idziemy na wybo-

ry 

1.3 – potrafi wymienić podstawowe pra-

wa wyborcze   

– rozróżnia czynne i bierne prawo 

wyborcze 

– potrafi wyjaśnić 

zasady wyborów w 

Polsce  

– rozumie, co to jest 

cenzus wyborczy 

– wie, jak wziąć 

udział w wyborach w 

przypadku, gdy się 

jest poza miejscem 

stałego zamieszkania  

– zna zasady głoso-

wania obywateli 

polskich za granicą 

– zna podstawowe 

zadania PKW 

 

– zna ogólne za-

sady przeprowa-

dzania wyborów 

do sejmu i senatu 

w Polsce oraz do 

Parlamentu Euro-

pejskiego 

 

– wie, w jaki sposób 

zmieniono w 20101 

roku ordynację wy-

borczą do senatu  

 

7. Lekcja powtórzeniowa z działu II 

8. Sprawdzian z działu II* 
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 9. Rozumiemy istotę 

prawa 

2.1–

2, 

2.5 

– definiuje pojęcie prawa 

– potrafi wymienić co najmniej dwie 

funkcje prawa 

– rozumie, co to są normy społeczne 

– zna dwie zasady prawa  

– wie, czym jest Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej 

– zna wybrane funk-

cje i zasady prawa 

– zna i potrafi scha-

rakteryzować wybra-

ne normy społeczne 

– zna ogólną hierar-

chię aktów prawnych 

obowiązujących w 

Polsce (konstytucja, 

ustawa, rozporządze-

nie) 

– wie, co to jest nie-

zawisłość sędziów i 

niezależność sądów 

– zna podstawowe 

zadania KRS 

– zna funkcje i zasa-

dy prawa 

– zna i potrafi scha-

rakteryzować normy 

społeczne 

– potrafi wymienić 

niektóre szczegółowe 

zasady prawa  

– zna i potrafi scha-

rakteryzować hierar-

chię aktów prawnych 

obowiązujących w 

Polsce 

– wie, gdzie publiku-

je się w Polsce akty 

prawne  

– zna zasady funk-

cjonowania sądów w 

Polsce 

 

– potrafi wymie-

nić i wyjaśnić 

łacińskie określe-

nia zasad prawa 

– interpretuje 

symbol Temidy 

– potrafi wyjaśnić 

współczesną kon-

cepcję prawa 

– zna systematy-

zację norm spo-

łecznych według 

Marii Ossowskiej 

– potrafi przed-

stawić drogę za-

wodową sędziego 

w Polsce 

– potrafi wyjaśnić 

zasady funkcjo-

nowania sądów w 

Polsce  

– zna rzymskie pod-

stawy współczesnego 

prawa 

 10. Rozróżniamy 

gałęzie prawa 

2.3-4 – potrafi wymienić źródła prawa w 

znaczeniu instytucjonalnym 

– wie, czym jest Dziennik Ustaw i 

Monitor Polski  

– zna pozycję Sądu Najwyższego w 

strukturze sądownictwa RP 

– zna organy kontroli przestrzegania 

prawa 

– zna podział prawa 

ze względu na pocho-

dzenie prawa 

– potrafi wymienić 

podstawowe gałęzi 

prawa  

– zna podstawową 

strukturę sądownic-

twa w Polsce  

– zna wybiórczo or-

gany ochrony prawnej 

i kontroli 

– potrafi wymienić i 

scharakteryzować 

podstawowe źródła 

prawa 

– potrafi scharakte-

ryzować trzy wybra-

ne gałęzie prawa 

– potrafi scharakte-

ryzować strukturę 

sądownictwa w Pol-

sce  

– zna organy ochrony 

prawnej i kontroli  

– potrafi wyjaśnić 

różnice między 

Monitorem Pol-

skim i Dzienni-

kiem Ustaw 

– charakteryzuje 

gałęzie prawa 

– rozumie, czym 

jest prawo mate-

rialne, a czym – 

prawo procesowe 

 

 

– zna zadania instytu-

cji europejskich od-

powiedzialnych za 

tworzenie prawa;  

rozumie w jakim 

zakresie państwo 

polskie jest zobowią-

zane respektować 

prawo europejskie 
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 11. Uczestniczymy w 

procesie karnym 

2.6-8 – potraf zdefiniować, czym są prze-

stępstwo oraz prawo karne  

– zna zakres odpowiedzialności nie-

letnich w rozumieniu kodeksu karne-

go 

– zna strony procesu karnego: oskar-

żony, prokurator, sędzia, obrońca 

– potrafi scharakteryzować zadania 

stron procesu 

– potrafi zdefiniować 

społeczną szkodli-

wość czynu 

– wie, kto ponosi 

pełną odpowiedzial-

ność karną za swoje 

czyny  

– zna pojęcie mediacji 

– rozumie, czym jest 

zawiadomienie o za-

istnieniu przestępstwa 

– potrafi sporządzić 

pismo o takim charak-

terze  

– wie, czym jest po-

stępowanie przygo-

towawcze  

– potrafi zdefiniować 

czyn, bezprawność 

czynu oraz czyn za-

winiony 

– potrafi zdefiniować 

prawo karne mate-

rialne 

– rozumie, na czym 

polegają mediacje w 

sprawach karnych 

– zna prawa po-

krzywdzonego i 

oskarżonego 

– zna wybrane prawa 

świadka 

– wie, na czym pole-

ga funkcja ławnika  

– potrafi zdefi-

niować zaniecha-

nie oraz czyn 

zagrożony karą 

– potrafi scharak-

teryzować postę-

powanie proceso-

we w procesie 

karnym 

 

– potrafi przedstawić 

sposoby mediacji i 

podać przykłady me-

diacji na drodze są-

dowej  

– potrafi porównać 

postępowanie proce-

sowe w procesie kar-

nym w Polsce i w 

Stanach Zjednoczo-

nych 

 12. Uczestniczymy w 

procesie cywilnym 

2.6–

8 

– potrafi zdefiniować osobę fizyczną i 

osobę prawną 

– rozumie, czym jest zdolność prawna 

i kto ma ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych  

– zna strony procesu cywilnego: po-

wód i pozwany 

– zna zadania ławnika 

i komornika 

– zna prawa świadka w procesie cy-

wilnym 

– wie, czym jest 

umowa jako oświad-

czenie woli 

– zna granice wieku, 

decydujące o uzyska-

niu pełnej zdolności 

do czynności praw-

nych 

– zna prawa osób o 

ograniczonej zdolno-

ści do czynności 

prawnych 

– rozumie, czym są 

postępowanie rozpo-

znawcze oraz postę-

powanie procesowe  

i nieprocesowe 

– wie, czym jest 

zdolność do czynno-

ści prawnych i jej 

ograniczenia 

– zna rodzaje 

oświadczeń woli 

– rozumie pojęcie 

arbitrażu 

– zna wszystkie pra-

wa stron procesu 

cywilnego 

– wyjaśnia, czym 

są mediacje w 

sprawach cywil-

nych oraz ich 

znaczenie 

– potrafi porów-

nać sposoby roz-

wiązywania spo-

rów obowiązujące 

w Polsce  

– zna wszystkie 

etapy postępowa-

nia cywilnego 

(rozumie, czym 

różni się ono od 

postępowania 

karnego) 

– potrafi wskazać 

przyczyny opieszało-

ści polskich sądów 

– potrafi wskazać 

różnicę w prawie 

zwyczajowym a pra-

wie pisanym 
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 13. Rozwiązujemy 

sprawy rodzinne 

2.6–

8 

– rozumie, co to jest mediacja  

– definiuje pojęcie małżeństwa  

wie, czym jest ślub konkordatowy 

– definiuje pojęcia: rozwód, testament 

– zna podstawowe zasady dziedzicze-

nia 

– potrafi wskazać 

różnice między usta-

wową a umowną 

wspólnotą majątkową 

– rozumie, czym jest 

dziedziczenie usta-

wowe oraz tzw. za-

chowek 

– zna prawa alimen-

tacyjne rodziców 

wobec dzieci oraz 

dzieci wobec rodzi-

ców 

– potrafi scharak-

teryzować postę-

powanie rozwo-

dowe 

– zna najczęstsze 

przyczyny rozwo-

dów w Polsce (na 

podstawie danych 

statystycznych 

GUS lub CBOS) 

– potrafi scharak-

teryzować postę-

powanie spadko-

we 

– zna rodzaje 

testamentów i 

sposoby ich spi-

sywania  

– zna zasady uzyska-

nia Europejskiego 

Tytułu Egzekucyjne-

go 

 

14. Lekcja powtórzeniowa z działu III 

15. Sprawdzian z działu III 

IV
. 
B

ez
p
ie

cz
eń

st
w

o
 16. Poznajemy orga-

ny ścigania 

3.1-2 – definiuje funkcję prokuratora 

– zna podstawowe prawa obywateli 

wobec policji oraz straży miejskiej 

– zna prawa policji 

wobec obywatela 

– zna zadania straży 

miejskiej i wie, czym 

różni się straż od po-

licji 

– zna zadania straży 

granicznej 

– wie, kto może peł-

nić funkcję prokura-

tora 

– zna pojęcie i zada-

nia asesora 

– wie, czym jest CBŚ 

– zna strukturę 

organizacyjną 

prokuratury w 

Polsce 

– zna wszystkie 

zadania policji, 

straży granicznej, 

straży ochrony 

kolei oraz straży 

miejskiej (gmin-

nej) 

 

– potrafi scharaktery-

zować  zadania CBA 

i porównać je z 

uprawnieniami CBŚ 
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 17. Spotykamy się z 

funkcjonariuszem  

3.3 – zna podstawowe prawa policji wo-

bec obywateli 

– zna kary za wykroczenia drogowe  

– zna zasady zatrzy-

mania i aresztu tym-

czasowego  

– odróżnia taryfikator 

mandatów od taryfi-

katora  

punktów karnych  

– wie, czym są środki 

przymusu bezpo-

średniego oraz kto i 

kiedy może je stoso-

wać  

– charakteryzuje 

uprawnienia stra-

ży granicznej i 

straży ochrony 

kolei 

– potrafi ocenić 

bezpieczeństwo 

własnej miejsco-

wości na podsta-

wie danych  

– potrafi przytoczyć 

dane policji i straży 

granicznej na temat 

nielegalnych emi-

grantów w Polsce  

 18. Unikamy zagro-

żeń – dbamy o wła-

sne bezpieczeństwo 

3.4 – rozumie, czym jest pedofilia, kazi-

rodztwo  

– zna kwalifikacje czynów zabronio-

nych na tle seksualnym  

– wie, czym zajmują się następujące 

organizacje: La Strada oraz Fundacja 

ITAKA 

– rozpoznaje rodzaje przemocy do-

mowej  

– zna procedurę Nie-

bieskiej Karty 

– zna organizacje 

niosące pomoc oso-

bom pokrzywdzo-

nym: Fundacja Dzieci 

Niczyje, Centrum 

Pomocy Prawnej im. 

Haliny Nieć 

– zna przepisy doty-

czące kwalifikacji 

czynów takich jak 

gwałt i molestowanie 

– zna podstawowe 

zasady wsparcia dla 

osób pokrzywdzo-

nych  

– rozumie, na 

czym polega han-

del ludźmi i potra-

fi wskazać przy-

czyny i skutki 

tego procederu  

– potrafi wskazać 

różne organizacje 

zajmujące się obroną 

pokrzywdzonych  

 19. Poznajemy kon-

sekwencje swoich 

czynów 

3.5-6 – zna skutki uzależnienia od używek 

(narkotyków, alkoholu, papierosów) 

– zna podstawowe środki poprawcze 

wobec nieletnich  

– definiuje pojęcie 

demoralizacji 

– zna zakres odpo-

wiedzialności osób 

nieletnich 

– zna przepisy ogra-

niczające zażywanie 

używek w miejscach 

publicznych 

– odróżnia środki 

poprawcze od środ-

ków wychowaw-

czych  

 

– wskazuje skutki 

zażywania róż-

nych używek dla 

zdrowia i życia 

człowieka  

– potrafi wskazać 

dane obrazujące 

problem uzależ-

nień w Polsce  

– przedstawia wady i 

zalety sytemu reso-

cjalizacji młodych w 

Polsce  

 

20. Lekcja powtórzeniowa z działu IV 

21. Sprawdzian z działu IV 
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V
. 

P
ra

w
a 

cz
ło

w
ie

k
a 22. Poznajemy gene-

zę i źródła naszych 

praw 

5.1 

5.25 

3 

– zna zasady wolności praw zawarte 

w Konstytucji 3 maja 

– wie, czym jest konwencja genew-

ska, rozpoznaje znaki międzynarodo-

wego ruchu humanitarnego 

– wie, czym jest Powszechna Dekla-

racja Praw Człowieka 

– zna elementy euro-

pejskiego systemu 

ochrony praw czło-

wieka  

– zna historię idei 

praw człowieka 

– potrafi wymienić 

konwencje genew-

skie oraz omówić ich 

znaczenie  

– zna europejski 

system ochrony praw 

człowieka  

– potrafi porów-

nać pod wzglę-

dem poszanowa-

nia wolności pol-

skie i międzyna-

rodowe akty 

prawne na prze-

strzeni wieków  

– zna współczesne 

organizacje powo-

łane do ochrony 

praw człowieka  

– zna historię po-

wstania PCK oraz 

Caritasu 

 23. Znamy prawa 

człowieka 

5.4-6 – wie, na czym polega uniwersalny, 

indywidualny i niezbywalny charakter 

praw człowieka  

– zna podstawowe prawa dziecka 

– zna zadania Rzecznika Praw Dziec-

ka 

– zna ustawowe przy-

padki ograniczenia 

praw człowieka  

– zna i rozumie prawa 

dziecka 

– zna trzy generacje 

praw człowieka i 

potrafi wymienić 

prawa wchodzące w 

ich skład   

– zna organizacje 

powołane do 

ochrony praw 

dziecka oraz praw 

człowieka 

– potrafi wyjaśnić 

pochodzenie ge-

neracji praw 

człowieka   

– zna historię uchwa-

lenia praw człowieka 

i potrafi podać przy-

czyny powstania tego 

dokumentu 

 24. Rozpoznajemy 

przejawy łamania 

praw człowieka 

5.4-6 – potrafi wymienić podstawowe przy-

czyny łamania praw człowieka na 

świecie 

 

– przedstawia przy-

czyny łamania praw 

człowieka na świecie 

 

– wskazuje kraje, w 

których do dziś sto-

suje się karę śmierci, 

i podaje przyczyny 

takiej sytuacji  

 

– wskazuje przy-

czyny i konse-

kwencje stosowa-

nia kary śmierci 

– prezentuje i 

uzasadnia własny 

pogląd na temat 

stosowania kary 

śmierci  

 

– przedstawia przy-

czyny historyczne, 

dla których zrezy-

gnowano z kary 

śmierci w Europie i 

na świecie 
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V
I.

 O
ch

ro
n
a 

p
ra

w
 i

 w
o
ln

o
-

śc
i 25. Poszukujemy 

pomocy prawnej 

6.1-3 – zna uproszczoną drogę postępowa-

nia sądowego w Polsce  

– wie, czym się zajmuje Trybunał 

Konstytucyjny i Rzecznik Praw Oby-

watelskich 

– zna podstawowe prawa pacjenta 

– potrafi samodzielnie 

sporządzić skargę do 

Trybunału Konstytu-

cyjnego i do Europej-

skiego Trybunału 

Praw Człowieka w 

Strasburgu oraz wnio-

sek do Rzecznika 

Praw Obywatelskich i 

Rzecznika Praw 

Dziecka  

– zna organizacje 

pozarządowe zajmu-

jące się ochroną praw 

człowieka  

– potrafi przed-

stawić znaczenie 

organów powoła-

nych do ochrony 

praw człowieka w 

Polsce  

– przedstawia pro-

blem stosowania tor-

tur wobec osób po-

dejrzanych o terro-

ryzm w kontekście 

praw człowieka  

 26. Rozpoznajemy 

przejawy nietoleran-

cji  

6.5 – rozumie, co to jest tolerancja  

– odróżnia działania dyskryminacyjne 

od tolerancyjnych  

– definiuje pojęcia: 

pluralizm, ksenofobia, 

szowinizm, totalita-

ryzm 

– potrafi przedstawić 

rodzaje dyskrymina-

cji  

– przedstawia pro-

blemy różnych grup 

społecznych dotknię-

tych nietolerancją  

– przedstawia 

przyczyny i skutki 

zachowań nietole-

rancyjnych 

– przedstawia pro-

blem osób wykluczo-

nych przez społe-

czeństwo 

 27. Stajemy w obro-

nie innych  

6.4-6 – definiuje pojęcie wolontariatu  

– zna podstawowe  organizacje niosą-

ce pomoc humanitarną w Polsce 

– wie, kogo się określa mianem 

„więźnia sumienia” 

 

– zna działalność 

Amnesty International 

i  Greenpeace’u 

– potrafi wymienić 

akcje podejmowane 

przez te organizacje  

– zna pojęcie eko-

przestępstwa 

 

– zna historię ruchu 

feministycznego w 

Europie  

– definiuje i wyjaśnia 

pojęcie freeganizmu  

 

– potrafi przesta-

wić wady i zalety 

wolontariatu 

– analizuje pro-

blem równości 

płci w Polsce  

– przedstawia 

problem ochrony 

środowiska w 

Polsce 

– zna historię po-

wstania Amnesty 

International oraz  

Greenpeace’u  

 

28. Lekcja powtórzeniowa z działu V-VI. 

29. Sprawdzian wiadomości z działów V-VI. 
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I.
 E

d
u
k
ac

ja
 i

 p
ra

ca
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 P
o
ls

ce
 i

 w
 U

n
ii

 E
u
ro

p
ej

-

sk
ie

j 30. Planujemy dalszą 

naukę 

4.3-4 – zna ogólne zasady egzaminu matu-

ralnego i egzaminu zawodowego 

– zna karne skutki plagiatu 

– zna ogólne zasady 

rekrutacji na studia  

– potrafi zaplanować 

własną karierę zawo-

dową  

– zna zasady działa-

nia programu Era-

smus oraz EHEA  

– zna system 

szkolnictwa wyż-

szego w Polsce 

– zna system bo-

loński i zasady 

jego działania 

– wie, które kie-

runki studiów 

pozostały dwu-

stopniowe 

– zna zakres dzia-

łania Państwowej 

Komisji Akredy-

tacyjnej 

– wie, gdzie zna-

leźć informacje o 

karnych skutkach 

plagiatu   

– zna dokładne zasa-

dy działania progra-

mu Erasmus 

– zna warunki i zasa-

dy studiowania na 

kontynencie amery-

kańskim (np. w Sta-

nach Zjednoczonych, 

Kanadzie) 

 

 31. Planujemy 

pierwszą pracę 

4.6-7  – zna ogólne zasady rozliczania po-

datku dochodowego od osób fizycz-

nych ( PIT) 

– potrafi wymienić rodzaje umów o 

pracę 

– wie, co to jest CV i list motywacyj-

ny 

 

– potrafi w miarę 

bezbłędnie napisać 

CV oraz Europass CV 

– potrafi scharaktery-

zować rodzaje niektó-

rych umów o pracę 

– charakteryzuje róż-

ne umowy o pracę i 

wskazuje ich zalety i 

wady  

– potrafi bez więk-

szych błędów napisać 

CV i list motywacyj-

ny 

– potrafi napisać CV, 

Europass CV oraz 

list motywacyjny 

– zna rodzaje umów 

oraz potrafi wskazać 

różnice pomiędzy 

nimi 

– zna wysokość 

płacy minimalnej 

w Polsce 

– potrafi porów-

nać wysokość 

płac minimalnych 

w Polsce z innymi 

krajami UE 

– potrafi scharak-

teryzować etapy 

zakładania firmy 

– bezbłędnie napi-

sać CV i list mo-

tywacyjny 

– zna zasady oblicza-

nia płacy minimalnej 

w Polsce 

– zna zapisy aktów 

międzynarodowych 

dotyczące praw 

ucznia 
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 32. Podróżujemy i 

pracujemy za granicą  

4.5 

 

– zna podstawowe prawa pasażerów 

w Polsce 

– rozumie, na czym polega układ z 

Schengen 

– zna podstawowe zasady bezpiecz-

nego podróżowania 

– zna telefon alarmowy 112 

 

– zna datę przystąpie-

nia Polski do strefy 

Schengen i podsta-

wowe korzyści wyni-

kające z przynależno-

ści do tej strefy  

– zna wybrane rodza-

je ubezpieczeń tury-

stycznych 

– zna organizacje, 

które niosą pomoc w 

razie kłopotów za 

granicą 

– potrafi wymienić 

kraje należące do 

strefy Schengen 

– zna programy po-

magające w poszu-

kiwaniu pracy na 

terenie UE 

 

– potrafi wymie-

nić i wskazać na 

mapie niebez-

pieczne miejsca 

na świecie dla 

podróżujących  

– wyjaśnia, dla-

czego nie należy 

do tych miejsc 

podróżować 

– wie, co oznacza 

obowiązek nostry-

fikacji dyplomu 

– zna zasady dzia-

łania programu 

EURES i potrafi z 

niego korzystać 

– potrafi wymie-

nić warunki ubez-

pieczenia zdro-

wotnego na tere-

nie UE 

 

– zna i potrafi scha-

rakteryzować prawa 

pasażerów lotniczych 

– zna historię po-

wstania strefy Schen-

gen 

 


