
WIEDZA O SPO ECZE STWIE

KLASA 2

Poziom wymaga  koniecznych, 2

ucze  zna podstawowe poj cia i terminy (spo ecze stwo, jednostka, grupa spo eczna, potrzeba,

konwencja, ojczyzna, naród, pa stwo, suwerenno , monarchia, republika, obywatelstwo, prawo,

patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, mniejszo ci narodowe, Polonia, gospodarstwo domowe, bud et

gospodarstwa domowego) ,konsument oraz potrafi je samodzielnie, krótko wyja ni  i poprawnie

pos  si  nimi. Umie dokona  klasyfikacji grup spo ecznych ze wzgl du na: liczb  cz onków, rodzaj

cz onkostwa, rodzaj wi zi. Jest w stanie scharakteryzowa  podstawowe grupy potrzeb (klasyfikacja

Mas owa) i ustali  hierarchi  w asnych potrzeb. Wie, jaka jest najwa niejsza funkcja szko y. Umie

omówi  cechy pa stwa. Jest w stanie (korzystaj c ze schematu) krótko scharakteryzowa  ka

z form pa stwa. Rozumie podstawowe prawa i obowi zki obywatelskie. Umie opisa  i obja ni  polskie

symbole narodowe. Wymienia skutki o ywienia i kryzysu gospodarczego dla obywateli.

Poziom wymaga  podstawowych: 3

Ucze  opanowa  wiedz  i umiej tno ci wyszczególnione w poziomie wymaga  koniecznych. Ucze

zna wszystkie poj cia i terminy uj te w programie nauczania (wymienione i omówione w podr czniku)

oraz potrafi je samodzielnie wyja ni  i pos ugiwa  si  nimi. Jest wiadomy zwi zków cz cych

cz owieka z przyrod  i cech odró niaj cych go od innych istot wiata przyrodniczego. Potrafi wykaza ,

e cz owiek jest istot  spo eczn  i jednostk  autonomiczn . Umie (na przyk adach) omówi

poszczególne grupy spo eczne i rodzaje wi zi, cz ce ich cz onków. Zdaje sobie spraw  z mo liwo ci

pozytywnego i negatywnego wp ywu grupy na jednostk  (potrafi to uzasadni ). Potrafi dok adnie

omówi  poszczególne grupy potrzeb (wg Maslowa). Rozumie, od jakich czynników zale y w ciwe

funkcjonowanie szko y. Zna i potrafi omówi  najwa niejsze czynniki narodotwórcze. Jest w stanie

wymieni  najliczniejsze mniejszo ci narodowe zamieszkuj ce w Polsce. Potrafi wymieni  oraz krótko

omówi  funkcje i cechy pa stwa. Potrafi wykaza  ró nice pomi dzy gospodarstwem domowym

o charakterze konsumpcyjnym a produkcyjno – konsumpcyjnym. Jest w stanie rozró ni  formy

pa stwa ze wzgl du na: charakter g owy pa stwa, ustrój terytorialny, re im polityczny .Wymienia

funkcje pieni dza. Wyja nia kim jest konsument, wymienia jego prawa i podaje sposoby zg aszania

reklamacji.

Poziom wymaga  rozszerzaj cych:4

Ucze  opanowa  wiedz  i umiej tno ci wyszczególnione w poziomie wymaga  podstawowych. Ucze

jest w stanie samodzielnie wyszukiwa  informacje b ce odpowiedzi  na postawione przez

nauczyciela pytanie oraz zinterpretowa  schemat lub diagram. Umie wymieni  i omówi  najwa niejsze

czynniki warunkuj ce w ciwy rozwój jednostki ludzkiej. Potrafi ustali  prawid ow  hierarchi

warto ci, jakimi powinien kierowa  si  cz owiek i przedstawi  argumenty potwierdzaj ce s uszno

dokonanego wyboru. Rozumie potrzeb  tolerancji wobec przekona , wierze  i warto ci wyznawanych

przez innych ludzi oraz potrafi nakre li  jej granice (swoje pogl dy jest w stanie uzasadni  i poprze

przyk adami). Rozumie, jakie znaczenie dla jednostki ma umiej tno  efektywnej wspó pracy z innymi

cz onkami spo ecze stwa. Potrafi uzasadni , e przestrzeganie w szkole okre lonych norm i regu  jest



konieczne, aby uczniowie zostali w ciwie przygotowani do pe nienia w przysz ci wyznaczonych ról

w yciu spo ecznym oraz nauczyli si  demokratycznych zasad wspó ycia. Umie wymieni

i scharakteryzowa  czynniki, które na przestrzeni dziejów mia y wp yw na ukszta towanie si  narodu

polskiego w trwa  wspólnot . Wie, w jakich warunkach historycznych kszta towa y si  symbole

narodowe Polaków. Umie wymieni  i uzasadni  ró ne przyczyny emigracji Polaków. Potrafi wskaza

na mapie najwi ksze skupiska polonijne oraz omówi  ró ne formy czno ci i wspó pracy Polaków

z rodakami yj cymi w innych krajach. Obszernie potrafi omówi  cechy i funkcje pa stwa. Umie

wykaza  podstawowe ró nice mi dzy pa stwem totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym. Umie

omówi  podstawowe cechy spo ecze stwa obywatelskiego oraz zna warunki gwarantuj ce prawid owy

rozwój takiego spo ecze stwa. Omawia funkcje pieni dza. Charakteryzuje polsk  gospodark .

Wskazuje ró nice mi dzy gospodark  centralnie planowan  a gospodarka wolnorynkow . Wymienia

patologie w adzy, t umaczy na czym polega korupcja, biurokratyzacja, centralizacja.

Poziom wymaga  dope niaj cych:5

Ucze  opanowa  wiedz  i umiej tno ci wyszczególnione w poziomie wymaga  rozszerzaj cych.

Ucze  radzi sobie z zadaniami nietypowymi, wymagaj cymi sporego wk adu samodzielnej pracy.

Potrafi wykaza , e jednostka rozwija si  i wzbogaca w asn  osobowo  dzi ki kontaktom z innymi

lud mi. Rozumie, jak wa  rol  w procesie prawid owego, wszechstronnego rozwoju jednostki

spe nia w ciwe zaspokojenie potrzeb klasy II (wg Maslowa) i umie samodzielnie zgromadzi

materia y potwierdzaj ce to. Umie wyja ni  rol  symboli narodowych w rozwoju wiadomo ci

narodowej Polaków. Potrafi uzasadni , dlaczego jednym z wa nych czynników formowania si  narodu

jest pa stwo. Umie wykaza , e pa stwo tworzy warunki sprzyjaj ce trwaniu i rozwojowi wspólnoty

narodowej (np. kulturalne, ekonomiczne) oraz chroni przed zagro eniem zewn trznym. Potrafi

obszernie omówi  ró nice pomi dzy poszczególnymi formami pa stwa. Zdaje sobie spraw  ze

znaczenia prawa wyborczego dla rozwijania aktywno ci obywatelskiej. Wskazuje na mapie pa stwa

demokratyczne, autorytarne, totalitarne. Odszukuje na mapie monarchie i republiki. Rozpoznaje

przywódców najwa niejszych pa stw. Uzasadnia wy szo  demokracji nad innymi ustrojami

demokratycznymi. Omawia zagro enia, które wi  si  z istnieniem demokracji wi kszo ciowej. Na

podstawie tekstu ród owego t umaczy jak  rol  odgrywaj  w spo ecze stwie organizacje non profit.

Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia charakteryzuj  si  poprawnym j zykiem.

Poziom wymaga  wykraczaj cych poza program:6

Ucze  ma wiedz  wykraczaj  poza wymagania programowe danego szczebla nauczania.

Dodatkowa wiedza pochodzi z ró nych róde . Ucze  potrafi samodzielnie, poprawnie zinterpretowa

posiadane informacje, dokona  ich selekcji i oceny. Jest w stanie wyszuka  ró norodne zale no ci

zachodz ce pomi dzy poszczególnymi zjawiskami spo ecznymi. Potrafi doskonale zaplanowa

i zorganizowa  w asn  prac . Jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzuj  si  wzorowym

zykiem.



Poziom wymaga  dla uczniów ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si  (posiadaj cych

orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o obni eniu wymaga ),

ucze  – korzystaj c z pomocy nauczyciela – potrafi krótko wyja ni  najwa niejsze terminy i poj cia

(spo ecze stwo, jednostka, grupa spo eczna, potrzeba, ojczyzna, naród, pa stwo, monarchia,

republika, patriotyzm, mniejszo  narodowa, obywatelstwo, gospodarstwo domowe). Pos uguj c si

prostym schematem i rysunkami zamieszczonymi w podr czniku jest w stanie (w kilku zdaniach)

scharakteryzowa  podstawowe grupy potrzeb wg klasyfikacji Maslowa. Wie, w jakim celu tworzone s

szko y. w oparciu o tekst z podr cznika i korzystaj c z pomocy nauczyciela potrafi wyja ni

najwa niejsze zadania spoczywaj ce na: dyrektorze szko y, radzie pedagogicznej, radzie szko y,

samorz dzie uczniowskim. Umie opisa  polskie symbole narodowe. Wie, e Polska jest republik .

korzystaj c z pomocy nauczyciela (w przypadku dzieci dyslektycznych nauczyciel powinien wyr czy

ucznia w czytaniu poszczególnych artyku ów ustawy) jest w stanie krótko skomentowa  podstawowe

prawa, wolno ci i obowi zki obywatelskie.


