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Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

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 do-

brą,  

a ponadto: 

VII. Demokratyzacja 

1. Geneza demo-

kracji 

– wyjaśnia poję-

cia: demokracja, 
demokracja ateń-

ska, Zgromadzenie 

Ludowe (eklezja), 
republika, republi-

ka rzymska, senat, 

demokracja bur-

żuazyjna, Izba 

– wyjaśnia pojęcia: 

kworum, zgromadze-
nia centurialne i tri-

busowe, Habeas Cor-

pus Act, Bill of Rights 
(Ustawa o prawach), 

Konstytucja Stanów 

Zjednoczonych Ame-

ryki, prawa wyborcze, 

– 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 

– porównuje zasady funkcjono-

wania i uprawnienia zgroma-
dzeń ludowych w Atenach i 

republice rzymskiej; 

– analizuje wpływ demokracji 
ateńskiej na współczesną demo-

krację. 

– uzasadnia wpływ 

ustroju republiki 
rzymskiej na współ-

czesną demokrację; 

– analizuje wpływ 
idei oświeceniowych 

na kształtowanie się 

współczesnej demo-

kracji; 



Lordów, Izba 

Gmin, Deklaracja 

niepodległości 
Stanów Zjedno-

czonych, trójpo-

dział władzy, De-

klaracja praw 
człowieka i obywa-

tela. 

sufrażystki, Między-

narodowa Organiza-

cja Pracy; 
– omawia proces 

kształtowania się 

demokracji w staro-

żytnych Atenach. 
 

Francji świadczą o powstaniu w 

tych krajach demokracji. 

– dokonuje analizy 

genezy praw kobiet. 

 

2. Polskie tradycje 

demokratyczne 

– wyjaśnia poję-
cia: demokracja 

szlachecka, izba 

poselska, liberum 

veto, Sejm Wielki, 
Konstytucja 3 

maja, Konstytucja 

Księstwa War-
szawskiego, Kon-

stytucja Królestwa 

Polskiego, mała 
konstytucja, Kon-

stytucja marcowa, 

Konstytucja kwiet-

niowa, Konstytucji 
RP. 

– wyjaśnia pojęcia: 
przywilej 

cerekwicko-

nieszawski, electio 

viritim, konstytucja 
nihil novi, artykuły 

henrykowskie, prero-

gatywy, dwuizbowy 
sejm walny, Statut 

organiczny, konstytu-

cja oktrojowana, 
Konstytucja Polskiej 

Rzeczypospolitej Lu-

dowej; 

– przedstawia proces 
kształtowania się 

demokracji szlachec-

kiej. 
 

– przedstawia polskie tradycje de-
mokratyczne na przykładzie pod-

stawowych 

instytucji ustrojowych artykułów 

henrykowskich i Konstytucji mar-
cowej; 

– wyjaśnia znaczenie Konstytucji 3 

maja dla historii Polski; 
– charakteryzuje proces budowania 

demokracji w II RP. 

 

– porównuje i argumentuje, czy 
demokracja szlachecka była 

lepszym ustrojem niż monarchia 

absolutna; 

– na podstawie źródła staty-
stycznego: Zmiany systemu poli-

tycznego w Polsce 

w latach 1946–2010 wyjaśnia, z 
jakimi wydarzeniami należy 

wiązać wzrosty tendencji demo-

kratycznych w Polsce. 

– analizuje, dlaczego 
po II wojnie świato-

wej zmieniono ustrój 

Polski; 

– uzasadni, które z 
polskich konstytucji 

budziły wątpliwości 

co do ich demokra-
tycznego charakteru. 

3. Rozwiązania 

polityczno-

ustrojowe PRL-u 

– wyjaśnia poję-

cia: Polski Komitet 

Wyzwolenia Naro-
dowego (PKWN), 

Tymczasowy Rząd 

Jedności Narodo-
wej, referendum 

– wyjaśnia pojęcia: 

Krajowa Rada Naro-

dowa (KRN), Rząd 
Tymczasowy Rzeczy-

pospolitej Polskiej, 

dyktatura proletaria-
tu, Związek Młodzieży 

– przedstawia niedemokratyczny 

charakter polskich rozwiązań poli-

tyczno-ustrojowych z okresu tzw. 
Polski Ludowej (monizm, kierow-

nicza rola gremiów decyzyjnych 

PZPR, system fikcji ustrojowych). 

– charakteryzuje niedemokra-

tyczny charakter rozwiązań 

polityczno-ustrojowych w Pol-
sce pod rządami komunistów; 

– na podstawie tekstu źródłowe-

go: Ustrój Polski Ludowej roz-
strzyga, czy zdaniem autora 

– uzasadnia, że okres 

sprawowania władzy 

w Polsce przez ko-
munistów był syste-

mem fikcji ustrojo-

wych; 
– analizuje kwestie 



3xtak, mała kon-

stytucja z 1947 r., 

Polska Zjednoczo-
na Partia Robotni-

cza, Zjednoczone 

Stronnictwo Lu-

dowe (ZSL), 
Stronnictwo De-

mokratyczne (SD), 

Polska 
Rzeczpospolita 

Ludowa. 

 

Polskiej (ZMP), zasa-

da nomenklatury, 

nowelizacja konstytu-
cji, monizm władzy; 

– wyjaśnia, na czym 

polegał monizm wła-

dzy w Polsce Ludo-
wej. 

istnieje związek między okre-

sem totalitarnym i autorytarnym 

PRL-u. 

różnorodności trak-

towania w pamięci 

społecznej okresu 
tzw. 

Polski Ludowej oraz 

jego rozliczenia na 

podstawie literatury.  

4. Polska w okresie 

transformacji sys-

temowej 

– wyjaśnia poję-
cia: demokratyza-

cja, transformacja 

demokratyczna, 
zastąpienie, trans-

formacja, prze-

mieszczenie, in-
terwencja, poro-

zumienia sierp-

niowe, Niezależny 

Samorządny Zwią-
zek Zawodowy 

„Solidarność”, 

stan wojenny, Ob-
rady Okrągłego 

Stołu. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 
transformacja syste-

mowa, Jesień Naro-

dów, konsolidacja 
demokracji, model 

liniowy, model cy-

kliczny, model dialek-
tyczny, pierestrojka, 

głasnost, dekomuni-

zacja, polityka grubej 

kreski, Instytut Pa-
mięci Narodowej, 

lustracja. 

– przedstawia polską drogę do de-
mokratyzacji kraju i ustala jej cha-

rakter; 

– przedstawia – na wybranych 
przykładach – różne modele demo-

kratyzacji. 

– porównuje różne modele de-
komunizacji i lustracji oraz roz-

waża ich zasadność. 

– analizuje, czy we 
współczesnej Polsce 

jest potrzebna deko-

munizacja i lustracja;  
– rozważa, na ile 

polska demokratyza-

cja z przełomu lat 
80. i 90. XX wieku 

miała charakter re-

formy, a na ile – 

rewolucji. 

5. Istota demokracji – wyjaśnia poję-
cia: demokracja, 

wartości demokra-

cji, wolność, rów-
ność, sprawiedli-

– wyjaśnia pojęcia: 
suwerenność narodu, 

teoria umowy spo-

łecznej, zasada po-
działu i równowagi 

– charakteryzuje zasady ustrojowe 
zawarte w Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej (demokratycznego 

państwa prawnego, unitarnej formy 
państwa, zwierzchnictwa narodu, 

– wyjaśnia, dlaczego zasadę 
konstytucjonalizmu możemy 

powiązać z zasadą praworząd-

ności; 
– charakteryzuje różne odmiany 

– analizuje sformu-
łowania preambuły 

Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej; 
– uzasadnia, dlacze-



wość, trójpodział 

władzy, system 

kooperacji, plura-
lizm; 

– przedstawia 

fundamentalne 

zasady demokra-
cji. 

władz, konstytucjona-

lizm, zasada prawo-

rządności (państwa 
prawa), zasada po-

szanowania praw 

człowieka i praw 

mniejszości; 
– omawia różnice w 

interpretacji wolności; 

– wyjaśnia, na czym 
polega równość szans. 

 

gwarancji praw i wolności jednost-

ki, konstytucjonalizmu, podziału i 

równowagi władz, republikańskiej 
formy rządu, pluralizmu, decentra-

lizacji, samorządności, społecznej 

gospodarki rynkowej). 

pluralizmu; 

– rozstrzyga, czy umowa spo-

łeczna może prowadzić do tota-
litaryzmu. 

go wolność, równość 

i sprawiedliwość są 

uznawane za pod-
stawowe wartości 

demokracji; 

– analizuje kwestię 

pojmowania równo-
ści, wolności i spra-

wiedliwości w róż-

nych 
nurtach myśli poli-

tycznej. 

6. Formy demokra-

cji 

– wyjaśnia poję-

cia: demokracja 
bezpośrednia, 

referendum, refe-

rendum lokalne, 
plebiscyt, inicja-

tywa ludowa, 

zgromadzenie 
ludowe, demokra-

cja pośrednia, 

czynne prawo 

wyborcze, bierne 
prawo wyborcze. 

– wyjaśnia pojęcia: 

weto ludowe (tzw. 
referendum abroga-

cyjne), abrogacyjny, 

inicjatywa obywatel-
ska; 

– przedstawia specy-

fikę referendum ogól-
nokrajowego i rodza-

jów referendów lo-

kalnych w Rzeczypo-

spolitej Polskiej. 
 

– charakteryzuje formy demokracji 

bezpośredniej; 
– wyjaśnia, jakie warunki muszą 

zostać spełnione, by referendum się 

odbyło oraz by jego wyniki były 
wiążące (w przypadku lokalnych – 

by było ważne). 

– charakteryzuje – na wybranym 

przykładzie – wpływ konsultacji 
publicznych na kształtowanie 

prawa w Rzeczypospolitej Pol-

skiej. 

– omawia i analizuje 

przebieg demokra-
tycznych wyborów; 

– przedstawia zalety 

i wady demokracji 
bezpośredniej i po-

średniej na przykła-

dzie referendum, 
inicjatywy ludowej i 

wyborów do orga-

nów przedstawiciel-

skich. 

7. Patologie życia 

publicznego 

– wyjaśnia poję-

cia: dyktatura 
większości, anar-

chia, biurokraty-

zacja władzy, ko-

rupcja, nepotyzm, 
autorytaryzm, 

totalitaryzm; 

– wymienia pato-
logie życia pu-

– wyjaśnia pojęcia: 

alienacja władzy, 
partykularyzm, klien-

telizm, autokratyzm;  

– przedstawia mecha-

nizmy korupcji; 
– wymienia skutki 

alienacji władzy. 

– rozpoznaje przejawy patologii 

życia publicznego i wykazuje ich 
negatywny wpływ na życie pu-

bliczne; 

– wykazuje znaczenie klientelizmu 

w sprawowaniu władzy na podsta-
wie literatury. 

– analizuje z wykorzystaniem 

materiałów medialnych i danych 
statystycznych różne przejawy 

zagrożeń dla funkcjonowania 

demokracji; 

– przeprowadza wywiad w for-
mie ankiety, w którym ustala 

problemy związane z funkcjo-

nowaniem szkoły nurtujące 
społeczność szkolną. 

– uzasadnia, dlacze-

go podejmowanie 
decyzji przez więk-

szość obywateli mo-

że stanowić zagroże-

nie dla demokracji; 
– wyjaśnia, na czym 

polega destrukcyjny 

wpływ patologii 
władzy na życie 



blicznego.  publiczne. 

8. Czy chciał-

byś/chciałabyś żyć 

w Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej? 

– dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cie: Polska Rze-
czypospolita Lu-

dowa. 

– omawia tekst A. 

Mazura Prześladowa-
nie ze strony władzy 

w czasach PRL-u i 

przedstawia własną 

opinię 

– charakteryzuje życie w PRL-u, 

przedstawia jego blaski i cienie. 

– analizuje tekst źródłowy doty-

czący sentymentu Polaków do 
PRL-u; 

– uzasadnia własne stanowisko 

odpowiednimi argumentami. 

 

– 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, kon-

cepcja państwa, 
suwerenność, tery-

torium państwa, 

władza publiczna, 
przymusowość, 

obywatelstwo. 

– wyjaśnia pojęcia: 

koncepcja teistyczna, 

koncepcja umowy 
społecznej, koncepcja 

marksistowska, kon-

cepcja podboju i 
przemocy; 

– omawia najważniej-

sze teorie genezy 

państwa (Arystotele-
sa, teistyczna, umowy 

społecznej, podboju, 

marksistowska). 
 

– znajduje podobieństwa i różnice 

w różnych poglądach na państwo; 

– charakteryzuje atrybuty państwa 
jako organizacji politycznej (teryto-

rialność, przymusowość, suweren-

ność zewnętrzną i wewnętrzną); 
– przedstawia cechy państwa i wła-

dzy państwowej. 

– charakteryzuje różne koncep-

cje genezy państwa; 

– wyjaśnia różnicę między su-
werennością wewnętrzną a ze-

wnętrzną. 

 – uzasadnia swój 

pogląd na temat ge-

nezy państwa. 

2.  Funkcje państwa 

i legitymizacji wła-

dzy 

– wyjaśnia poję-

cia: funkcja we-

wnętrzna państwa, 
funkcja zewnętrzna 

– wyjaśnia pojęcia: 

władza tradycyjna, 

legitymizacja przez 
charyzmę, władza 

– charakteryzuje władzę jako zjawi-

sko społeczne i rozróżnia rodzaje 

władzy; 
– omawia funkcje państwa; 

– charakteryzuje zjawisko legi-

tymizacji władzy państwowej, 

odnosząc teorię Maxa Webera 
do współczesnych przykładów; 

– uzasadnia na wy-

branym przykładzie, 

że państwo odgrywa 
rolę narodowotwór-



państwa, legitymi-

zacja władzy, cha-

ryzma, władza. 

legalna, władza poli-

tyczna, władza, pu-

bliczna, władza pań-
stwowa. 

– wyjaśnia, na czym polegają różni-

ce pomiędzy poszczególnymi ro-

dzajami legitymizacji. 
 

– na podstawie tekstu źródłowe-

go wyjaśnia, na czym polega 

różnica między przywódcą po-
puli– 

stycznym a charyzmatycznym. 

 

czą; 

– analizuje specy-

ficzne cechy władzy 
politycznej; 

– uzasadnia na wy-

branym przykładzie, 

że naród odgrywa 
rolę państwowo-

twórczą. 

3.  Formy państwa 

– wyjaśnia poję-
cia: forma pań-

stwa, monarchia, 

republika, monar-

chia elekcyjna, 
prawo salickie, 

regiony, unia per-

sonalna, unia re-
alna, konfedera-

cja, federacja, 

landy, reżim poli-
tyczny; 

– wyjaśnia , czym 

się różni federacja 

od konfederacji; 
– omawia cechy 

państw ze względu 

na reżim politycz-
ny. 

– wyjaśnia pojęcia: 
państwo unitarne, 

państwo złożone, 

autorytaryzm, totali-

taryzm, monarchia 
parlamentarna, mo-

narchia konstytucyj-

na, monarchia abso-
lutna, republika pre-

zydencka, republika 

parlamentarna; 
– przedstawia ustroje 

terytorialno-prawne 

we współczesnych 

państwach demokra-
tycznych. 

– charakteryzuje władzę jako zjawi-
sko społeczne i rozróżnia rodzaje 

władzy; 

– przedstawia, odwołując się do 

współczesnych przykładów, typolo-
gie współczesnych monarchii ze 

względu na pozycję głowy państwa 

(absolutna, konstytucyjna, parla-
mentarna); 

– charakteryzuje rodzaje państw 

złożonych; 
– wyjaśnia podział na państwa uni-

tarne i złożone oraz ze względu na 

stopień decentralizacji. 

 

– charakteryzuje zjawisko legi-
tymizacji władzy państwowej, 

odnosząc teorię Maxa Webera 

do współczesnych przykładów; 

– wykazuje różne przyczyny 
funkcjonowania terytoriów au-

tonomicznych; 

– porównuje pozycję władcy w 
poszczególnych rodzajach mo-

narchii. 

– analizuje normy 
dotyczące sukcesji; 

– przedstawia różni-

ce między państwem 

scentralizowanym a 
zdecentralizowanym. 

4.  Status obywatela 

w państwie 

– wyjaśnia poję-

cia: obywatelstwo, 

naturalizacja, 
repatriant, bez-

państwowiec (apa-

tryda), Karta Po-
laka, podwójne 

– wyjaśnia pojęcia: 

zasada krwi (łac. ius 

sanguinis), zasada 
ziemi (łac. ius soli), 

reintegracja, wiza 

repatriacyjna, prawo 
opcji; 

– przedstawia zasady nabywania 

obywatelstwa oraz procedury jego 

uzyskiwania 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

– wyjaśnia pojęcie: bezpaństwowiec 

i kwestię posiadania wielu obywa-
telstw; 

– wyjaśnia, w jakich przypad-

kach obywatel Polski może uzy-

skać podwójne obywatelstwo; 
– charakteryzuje warunki umoż-

liwiające zrzeczenie się obywa-

telstwa polskiego; 
– na podstawie Ustawy  z dnia 2 

– analizuje kwestię, 

dlaczego osoba po-

siadająca podwójne 
obywatelstwo nie 

może 

podjąć służby woj-
skowej; 



obywatelstwo. – wymienia przepisy 

regulujące kwestie 

polskiego obywatel-
stwa; 

– wyjaśnia , w jaki 

sposób człowiek mo-

że zostać bezpań-
stwowcem. 

– omawia tryb uzyskania obywatel-

stwa w Polsce. 

kwietnia 2009 r. o obywatel-

stwie polskim wyjaśnia, kiedy 

Prezydent RP nie wyraża zgody 
na zrzeczenie się 

obywatelstwa polskiego. 

 

– wyszukuje argu-

menty i analizuje 

kwestię podstawo-
wego sposobu nada-

wania w Polsce 

obywatelstwa przez 

prawo krwi czy pra-
wo ziemi. 

5.  Aspekt histo-

ryczny i współcze-

sny polityki 

– wyjaśnia poję-

cia: polityka, ide-
ologia, myśl poli-

tyczna, doktryna, 

program politycz-

ny, sprawowanie 
władzy, podmioty 

bezpośrednie 

(wtórne) polityki, 
podmiot politycz-

ny, podmioty osta-

teczne (pierwotne) 
polityki. 

– wyjaśnia pojęcia: 

politologia, klasyczna 
koncepcja polityki, 

koncepcja konsensu-

alna, koncepcja koer-

cyjna, koncepcja kon-
fliktowa, marketing 

polityczny, koncepcja 

polityki 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 do-

minuje w praktyce życia pu-

blicznego w Polsce; 

– charakteryzuje wybrane aktu-
alne wydarzenia polityczne pod 

kątem towarzyszącego im zja-

wiska konfliktu i kompromisu 
politycznego. 

 

– analizuje, na wy-

branych przykładach, 
zjawiska konfliktu i 

kompromisu poli-

tycznego; 

– uzasadnia związek 
polityki z państwem. 

6.  Ideologie i dok-

tryny polityczne 

– wyjaśnia poję-

cia: ideologia poli-

tyczna, doktryna 
polityczna, doktry-

ny lewicowe, dok-

tryny centrowe, 
doktryny prawico-

we, reformizm, 

rewizjonizm. 

– wyjaśnia pojęcia: 

doktryny rewolucyjne, 

doktryny reformi-
styczne, doktryny 

konserwatywne, dok-

tryny reakcyjne, dok-
tryny utopijne, dok-

tryny egalitarne 

(równościowe), dok-

tryny solidarystyczne, 
doktryny elitarne; 

– omawia funkcje 

myśli politycznej. 

– wyjaśnia, czym różni się ideolo-

gia od doktryny; 

– omawia założenia faszyzmu, na-
zizmu i komunizmu oraz dokonuje 

ich krytyki z punktu widzenia praw 

człowieka i demokracji; 
– wyjaśnia, kiedy nie należy utoż-

samiać doktryny z ideologią. 

– porównuje założenia myśli 

liberalnej i konserwatywnej; 

 – porównuje założenia myśli 
socjaldemokratycznej i katolic-

kiej nauki społecznej; 

– charakteryzuje doktryny ze 
względu na stosunek do rzeczy-

wistości społecznej; 

– analizuje bieżące zmiany w 

kraju i na świecie pod kątem 
doktryn, na których zostały one 

oparte. 

 

– uzasadnia, dlacze-

go doktryny centro-

we stwarzają naj-
większą możliwość 

współpracy zarówno 

z ugrupowaniami 
lewicowymi, jak i 

prawicowymi; 

– analizuje kwestię 

pojmowania równo-
ści, wolności i spra-

wiedliwości w róż-

nych nurtach myśli 
politycznej. 



7.  Współczesne 

ideologie 

– wyjaśnia poję-

cia: liberalizm, 

konserwatyzm, 
socjalizm utopijny, 

komunizm, myśl 

katolicka, sobór 

watykański II, 
encyklika, partie 

chadeckie, wolna 

konkurencja. 

– wyjaśnia pojęcia: 

integryzm, leseferyzm, 

atomizacja, rewizjo-
nizm, egalitaryzm, 

interwencjonizm w 

gospodarce, persona-

lizm, subsydiarność, 
solidaryzm społeczny; 

– omawia założenia 

konserwatyzmu, libe-
ralizmu, socjaldemo-

kracji i nauki spo-

łecznej kościoła kato-
lickiego. 

 

– porównuje założenia myśli libe-

ralnej 

 i konserwatywnej; 
 – przedstawia stosunek ideologii do 

państwa. 

– porównuje założenia myśli 

socjaldemokratycznej i katolic-

kiej nauki społecznej; 
– przedstawia rolę jednostki w 

społeczeństwie i gospodarce w 

świetle ideologii konserwatyw-

nej i nauki społecznej Kościoła 
katolickiego. 

 

– analizuje kwestię 

pojmowania równo-

ści, wolności i spra-
wiedliwości w róż-

nych 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, anty-

semityzm, rasizm, 
kolektywizm, na-

rody obce rasowo, 

ideokracja, ruchy 

o charakterze neo-
faszystowskim, 

monopartia, pań-

stwo policyjne. 

– 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 sze-

rzenia 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 skłonić 

ludzi do poparcia zbrodniczych 

ideologii, takich jak faszyzm 

czy komunizm; 
– uzasadnia, dlaczego te ideolo-

gie nie są akceptowane w pań-

stwach demokratycznych. 
 

– uzasadnia, dlacze-

go zakazuje się roz-
powszechniania ide-

ologii totalitarnych 

we współczesnym 
świecie; 

– analizuje założenia 

ideologii totalitar-

nych z punktu wi-
dzenia praw czło-

wieka i demokracji. 

9.  Ideowe ruchy 

narodowe, regio-

nalne i separaty-

styczne 

– wyjaśnia poję-

cia: myśl politycz-

na, szowinizm, 
regionalizm. 

– wyjaśnia pojęcia: 

terytorializm, separa-

tyzm, ruchy etniczne; 
– wymienia najważ-

niejsze ruchy naro-

dowe i separatystycz-
ne w Europie. 

– przedstawia założenia ideowe 

ruchów narodowych, regionalnych 

i separatystycznych oraz myśli pro-
państwowej; 

– na podstawie mapy i tabeli wy-

szukuje ruchy narodowe, etniczne i 
separatystyczne w Europie. 

– charakteryzuje regionalizm i 

separatyzm; 

– analizuje kwestię pojmowania 
równości, wolości i sprawiedli-

wości w różnych nurtach myśli 

politycznej; 
– uzasadnia, czy Europa jest 

– analizuje założenia 

myśli propaństwowej 

i antypaństwowej w 
różnych ideologiach; 

– dokonuje analizy 

porównawczej ru-
chów narodowych, 



kontynentem państw narodo-

wych, czy sporów niepodległo-

ściowych. 
 

regionalnych i sepa-

ratystycznych. 

10. W jaki spo-

sób ideologie 

kształtują stosunki 

międzynarodowe? – 

dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cie: populizm. 

– przedstawia opinie 

dotyczące głoszonych 

ideologii i propozycji 
populistycznych. 

– 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 po-

wtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

12. Myśl poli-

tyczna – lekcja 

sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

IX. Rywalizacja o władzę 

1. Partie polityczne 

– wyjaśnia poję-

cia: partia poli-
tyczna, klub poli-

tyczny, partia ma-

sowa, partia wy-

borcza, program 
polityczny; 

– omawia cechy 

partii politycznej; 
– przedstawia 

proces kształtowa-

nia się partii poli-
tycznych. 

– wyjaśnia pojęcia: 

pragmatyzm, marke-
ting polityczny, partie 

konserwatywne, par-

tie chrześcijańsko-

demokratyczne (cha-
deckie), partie libe-

ralne, partie socjal-

demokratyczne, partie 
chłopskie, partie eko-

logiczne; 

– omawia, na czym 
polega różnica w 

funkcjach partii poli-

– przedstawia proces ewolucji in-

stytucjonalnej i ideologicznej partii 
politycznych; 

– wyjaśnia, jakimi cechami powin-

na się wyróżniać organizacja spo-

łeczna, aby można ją uznać za par-
tię polityczną; 

– charakteryzuje podział partii poli-

tycznych ze względu na cechy or-
ganizacji i funkcjonowania. 

– charakteryzuje funkcje partii 

politycznych; 
– porównuje programy społecz-

no-polityczne, które mogą być 

realizowane przez partie poli-

tyczne; 
– analizuje, czy współcześnie 

partie polityczne powinny reali-

zować założenia ideologiczne, 
czy też kierować się pragmaty-

ką. 

– uzasadnia związek 

programu politycz-
nego z doktryną i 

ideologią polityczną; 

– uzasadnia zasad-

ność stosowania we 
współczesnych pro-

gramach politycz-

nych uniwersalnych i 
pragmatycznych 

treści. 



tycznych w pań-

stwach demokratycz-

nych i niedemokra-
tycznych. 

 

2. Systemy partyj-

ne 

– wyjaśnia poję-

cia: system partyj-
ny, legitymizacja, 

system monopar-

tyjny, system dwu-
partyjny, system 

wielopartyjny, 

system partii do-

minującej, system 
dwublokowy. 

– wyjaśnia pojęcia: 

jednopartyjność, sys-
tem kooperacji partii, 

system rozbicia par-

tyjnego, forma dwu-
ipółpartyjna, złota 

reguła 2+2+2+1; 

– przedstawia syste-

my partyjne w pań-
stwach niedemokra-

tycznych – monopar-

tyjny, partii hegemo-
nicznej. 

– przedstawia na przykładach po-

szczególnych państw systemy par-
tyjne w państwach demokratycz-

nych: dwupartyjny, dwublokowy, 

partii dominującej, dwóch partii 
dominujących, rozbicia wielopar-

tyjnego, kooperacji partii. 

 

– dokonuje analizy porównaw-

czej systemów partyjnych w 
państwach demokratycznych; 

– wykazuje, że w państwach 

tego typu mogą istnieć systemy 
charakteryzujące się pozornym 

pluralizmem lub takie, w któ-

rych partie nie mają realnego 

znaczenia. 

– analizuje systemy 

partyjne w wybra-
nych państwach de-

mokratycznych (np. 

w Republice Francu-
skiej, Republice 

Federalnej Niemiec, 

Stanach Zjednoczo-

nych Ameryki, Kon-
federacji Szwajcar-

skiej, Zjednoczonym 

Królestwie Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 

Północnej oraz Re-

publice Włoskiej); 
– uzasadnia, który z 

wariantów systemu 

wielopartyjnego 

uznaje za najbardziej 
korzystny. 

 

3. Partie polityczne 

w Polsce (tu też: 

Marketing poli-

tyczny) 

– wyjaśnia poję-
cia: progi wybor-

cze, elektorat, 

kampania pozy-

tywna i negatyw-
na; 

– przedstawia 

cechy konstytu-
tywne partii poli-

– wyjaśnia pojęcia: 
system rozbicia par-

tyjnego, marketing 

polityczny, hasła po-

pulistyczne; 
– wymienia partie 

polityczne, które w 

ostatnich wyborach 
do Sejmu Rzeczypo-

– wyjaśnia związki miedzy partiami 
politycznymi a społeczeństwem; 

– charakteryzuje partie polityczne 

działające współcześnie w Rzeczy-

pospolitej Polskiej z punktu widze-
nia ideologii np. poprzez zastoso-

wanie tzw. kompasu politycznego; 

– omawia sposób finansowania 
partii w RP. 

– wyjaśnia cele i przedstawia 
formy marketingu politycznego; 

– rozważa na wybranych przy-

kładach zjawisko kryzysu partii 

politycznych i trafność kategorii 
polityki bez ideologii; 

– charakteryzuje etapy rozwoju 

systemu partyjnego w RP. 
 

– dokonuje krytycz-
nej analizy materia-

łów z kampanii wy-

borczych (np. spoty, 

memy, ulotki i hasła 
wyborcze); 

– ocenia stosowane 

przez partie poli-
tyczne metody rywa-



tycznych; 

– wymienia partie 

obecne na polskiej 
scenie politycznej. 

 

spolitej Polskiej prze-

kroczyły próg nie-

zbędny do uzyskania 
dotacji budżetowej, i 

nazwiska ich liderów; 

 –przedstawia pod-

stawowe założenia 
programowe tych 

ugrupowań. 

 

 

 

lizacji o elektorat w 

odniesieniu do stan-

dardów demokracji. 

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. Hond-

ta, Sainte-Lague; 
– wyjaśnia, jak prze-

prowadzane są po-

wszechne i bezpo-
średnie wybory orga-

nów władzy publicz-

nej w Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

 

 

– na przykładzie wyborów do Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

porównuje ordynację proporcjonal-
ną i większościową; 

– wyjaśnia skutki stosowania pro-

gów wyborczych dla reprezenta-
tywności wyborców; 

– analizuje przejawy naruszania 

uczciwości procedur wyborczych. 

– analizuje potencjalne wady i 

zalety każdego z tych systemów 

wyborczych; 

– przedstawia – z wykorzysta-
niem wyników badań opinii 

publicznej – formy 

i poziom niekonwencjonalnej 
partycypacji politycznej (np. 

zgromadzenia 

i petycje) w Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

– analizuje – z wykorzystaniem 

danych o frekwencji wyborczej 

– problem 
absencji wyborczej; 

 – wyjaśnia przyczyny tego zja-

wiska.  

– analizuje zjawisko 

populizmu obecne 

we współczesnej 

polityce i jego 
konsekwencje; 

– rozważa, czy ko-

rzystanie z praw 
i wolności politycz-

nych z nią związa-

nych jest konieczne 
dla właściwego 

funkcjonowania 

demokracji; 

– wyjaśnia, jakie 
czynniki wpływają 

na zmianę preferen-

cji politycznych wy-
borców w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
  

5.  Czy powinno 

zmienić się metodę 

wybierania posłów 

do sejmu? – dysku-

– wyjaśnia poję-

cie: jednomanda-

towe okręgi wy-
borcze (JOW-y). 

– przedstawia opinie 

dotyczące słuszności 

zmiany metody wy-
bierania posłów do 

– porównuje obie opinie dotyczące  

jednomandatowych okręgów wy-

borczych oraz wskazuje zawarte 
tam zalety i wady takiego działania. 

– przedstawia własne stanowi-

sko wobec problemu zmiany 

metody wybierania posłów do 
sejmu; 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko i broni go  
na forum. 



sja sejmu zawarte w za-

mieszczonych źró-

dłach. 

 – ocenia i popiera własne sta-

nowisko odpowiednimi argu-

mentami. 
 

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, reżim 
autorytarny, junta, 

dyktatura jednost-

ki, makiawelizm. 

– wyjaśnia pojęcia: 

pośrednia forma 
sprawowania władzy, 

mechanizm społe-

czeństwa obywatel-

skiego. 
  

– przedstawia niedemokratyczne 

mechanizmy sprawowania władzy; 
– wyjaśnia na podstawie tekstu 

Ryszarda Kapuścińskiego, jaki był 

stosunek cesarza do patologii wła-

dzy. 
 

– charakteryzuje demokratyczne 

mechanizmy sprawowania wła-
dzy; 

– analizuje mechanizmy spra-

wowania władzy przedstawione 

przez Niccola Machiavellego i 
Ryszarda Kapuścińskiego. 

 

– analizuje mechani-

zmy sprawowania 
władzy na podstawie 

literatury (np. frag-

mentów tekstu Ksią-

żę Niccola Ma-
chiavellego lub 

fragmentów tekstu 

Cesarz Ryszarda 
Kapuścińskiego); 

– porównuje mecha-

nizmy sprawowania 
władzy w państwach 

demokratycznych i 

niedemokratycznych. 

 

2. Głowa państwa 

we współczesnym 

świecie 

– wyjaśnia poję-

cia: głowa pań-

stwa, elekcja, pre-
rogatywy, kontra-

sygnata, inicjaty-

wa ustawodawcza, 

desygnowanie 

– wyjaśnia pojęcia: 

elekcja powszechna, 

elekcja pośrednia, 
prawo weta ustawo-

dawczego, skrócenia 

kadencji parlamentu; 

– wyjaśnia rolę głowy 

– przedstawia, odwołując się do 

przykładów, typologie współcze-

snych monarchii ze względu na 
pozycję głowy państwa (absolutna, 

konstytucyjna, parlamentarna); 

– wyjaśnia, na czym polegają rela-

cje między rządem a głową państwa 

– charakteryzuje uprawnienia 

głowy państwa w wybranym 

państwie; 
– odróżnia prerogatywy Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej 

od innych jego uprawnień;  

– analizuje normy dotyczące 

– analizuje sposób 

wyboru i charaktery-

zuje formę (jedno-
osobowa lub kole-

gialna) 

głowy państwa we 

współczesnych repu-



premiera, egzeku-

tywa zamknięta, 

egzekutywa otwar-
ta. 

państwa we współ-

czesnych państwach 

demokratycznych; 
– omawia różnice 

między egzekutywą 

otwartą a zamkniętą. 

 

w poszczególnych systemach 

politycznych. 

sukcesji. blikach; 

– uzasadnia, z czego 

wynikają różnice w 
pozycji głowy pań-

stwa. 

3. Ustrój polityczny 

Stanów Zjednoczo-

nych 

– wyjaśnia poję-

cia: system prezy-

dencki, państwo 
federacyjne, pre-

zydent, wiceprezy-

dent, Kongres, 

Izba Reprezentan-
tów, Senat. 

– wyjaśnia pojęcia: 

procedura impe-

achmentu, Sąd Naj-
wyższy, sądy szcze-

gólne, sądy federalne, 

poprawka do konsty-

tucji; 
– omawia pozycję 

prezydenta w syste-

mie politycznym Sta-
nów Zjednoczonych. 

– charakteryzuje przedmiot i zakres 

odpowiedzialności konstytucyjnej; 

– przedstawia procedury egzekwo-
wania odpowiedzialności konstytu-

cyjnej 

w Rzeczypospolitej Polskiej i Sta-

nach Zjednoczonych Ameryki; 
– wykazuje, że elementy systemu 

semiprezydenckiego/parlamentarno-

prezydenckiego obowiązują w Rze-
czypospolitej Polskiej. 

 

– charakteryzuje systemy ze 

szczególną rolą prezydenta – 

klasyczny prezydencki (na 
przykładzie Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki) i semiprezy-

dencki/parlamentarno-

prezydencki (na przykładzie 
Republiki Francuskiej); 

– charakteryzuje system wybor-

czy w Stanach Zjednoczonych. 

– na podstawie XIV 

poprawki do Konsty-

tucji USA analizuje 
obowiązującą w tym 

państwie zasadę 

nadawania obywatel-

stwa USA z mocy 
prawa; 

– uzasadnia swoją 

odpowiedź w ww. 
kwestii. 

4. System półpre-

zydencki we Francji 

i w Rosji 

– wyjaśnia poję-

cia: system półpre-
zydencki, system 

parlamentarno-

prezydencki, Rada 
Gabinetowa, 

Zgromadzenie 

Narodowe, Senat, 
Najwyższa Rada 

Sądownictwa, 

Rada Konstytucyj-

na, system super-
prezydencki, 

Zgromadzenie 

Federalne, Duma 
Państwowa, Rada 

– wyjaśnia pojęcia: 

zasada incompatibi-
lis, kohabitacja, de-

mokratura; 

– wyjaśnia mechani-
zmy wyłaniania rządu 

i jego odpowiedzial-

ności politycznej na 
przykładzie Republiki 

Federalnej Niemiec i 

Federacji Rosyjskiej; 

– porównuje te me-
chanizmy z obowią-

zującymi w Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 
 

– charakteryzuje systemy polityczne 

z zachwianym podziałem władzy – 
parlamentarno-komitetowy/rządy 

konwentu (na przykładzie Konfede-

racji Szwajcarii) i superprezydencki 
(na przykładzie Federacji Rosyj-

skiej); 

– przedstawia instytucjonalne wa-
runki funkcjonowania demokracji w 

takich 

systemach; 

– porównuje uprawnienia prezyden-
tów Francji i Rosji. 

– charakteryzuje systemy ze 

szczególną rolą prezydenta – 
klasyczny prezydencki (na 

przykładzie Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki) i semiprezy-
dencki/parlamentarno-

prezydencki (na przykładzie 

Republiki Francuskiej); 
– charakteryzuje typy relacji 

między rządem a głową państwa 

na przykładzie Republiki Fran-

cuskiej (w tym sytuację koabita-
cji) oraz Zjednoczonego Króle-

stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej. 

– analizuje mechani-

zmy tworzenia koali-
cji gabinetowych na 

przykładzie Republi-

ki Francuskiej i Re-
publiki Federalnej 

Niemiec; 

– porównuje sytuację 
rządów mniejszo-

ściowych i większo-

ściowych ze względu 

na ich stabilność i 
możliwości działa-

nia; 

– porównuje i ocenia 
uprawnienia władzy 



Federacji, Sąd 

Konstytucyjny 

Federacji Rosyj-
skiej, Sąd Najwyż-

szy Federacji Ro-

syjskiej, Naczelny 

Sąd Arbitrażowy 
Federacji Rosyj-

skiej. 

 

ustawodawczej we 

Francji i w Rosji. 

5. Ustrój polityczny 

Wielkiej Brytanii i 

Niemiec 

– wyjaśnia poję-

cia: polityczna 

odpowiedzialność, 

odpowiedzialność 
konstytucyjna, 

system kanclerski, 

monarchia dzie-
dziczna, Izba 

Gmin, Izba Lor-

dów, kanclerz, Sąd 
Najwyższy Zjedno-

czonego Króle-

stwa, Trybunał 

Federalny, Fede-
ralny Trybunał 

Konstytucyjny. 

– wyjaśnia pojęcia: 

kontrasygnata, okres 

pełnomocnictw, spea-

ker, whipowie, rząd 
związkowy, Bunde-

stag, Bundesrat, Fe-

deralny Trybunał 
Administracyjny, 

Federalny Sąd Pracy; 

– charakteryzuje 
uprawnienia kancle-

rza i parlamentu an-

gielskiego. 

– wyjaśnia, jaką pozycję w angiel-

skim aparacie władzy zajmuje mo-

narcha;  

– przedstawia mechanizmy tworze-
nia koalicji gabinetowej na przykła-

dzie Republiki Francuskiej 

 i Republiki Federalnej Niemiec; 
– porównuje sytuację rządów 

mniejszościowych i większościo-

wych ze względu na ich stabilność  
i możliwość działania.  

– wyjaśnia mechanizmy wyła-

niania rządu i jego odpowie-

dzialności politycznej na przy-

kładzie Republiki Federalnej 
Niemiec; 

– porównuje te mechanizmy z 

obowiązującymi w RP; 
– charakteryzuje typy relacji 

miedzy rządem a głową państwa 

na przykładzie Republiki Fran-
cuskiej (w tym sytuacji koabita-

cji) oraz Zjednoczonego Króle-

stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej. 
 

– analizuje systemy 

polityczne oparte na 

współpracy legisla-

tywy i egzekutywy – 
parlamentarno-

gabinetowy (na 

przykładzie Zjedno-
czonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej) i 
kanclerski (na przy-

kładzie Republiki 

Federalnej Niemiec); 

– uzasadnia, że ele-
menty tych syste-

mów obowiązują w 

RP. 

6. Ustrój polityczny 

Włoch i Szwajcarii 

– wyjaśnia poję-

cia: system parla-

mentarno-

gabinetowy, pre-
zydent, Izba Depu-

towanych, Senat, 

Najwyższa Rada 
Sądownictwa, Sąd 

– wyjaśnia pojęcia: 

pragmatyzm, system 

parlamentarno-

komitetowy (konwen-
tu), Rada Kantonów, 

Sąd Federalny; 

– wymienia cechy 
systemu parlamentar-

– przedstawia uprawnienia prezy-

denta Włoch; 

– omawia instytucjonalne warunki 

funkcji demokracji w systemie par-
lamentarno- komitetowym. 

– uzasadnia związek struktury 

parlamentu Szwajcarii z fede-

ralnym charakterem państwa; 

– charakteryzuje system poli-
tyczny z zachwianym podziałem 

władzy – parlamentarno- komi-

tetowy 
 (rządy konwentu na przykładzie 

– analizuje zasady 

funkcjonowania 

władzy wykonaw-

czej, ustawodawczej 
i sądowniczej we 

Włoszech i Szwajca-

rii. 



Kasacyjny, Sąd 

Konstytucyjny, 

Rada Związkowa, 
Zgromadzenie 

Związkowe, Rada 

Narodowa. 

 

no-gabine–towego i 

parlamentarno-

komitetowego. 

Konfederacji Szwajcarii). 

7. Dezintegracja 

państw złożonych 

w Europie 

– wyjaśnia poję-

cia: integracja, 

dezintegracja, 
Wspólnota Nie-

podległych 

Państw, aksamitny 

rozwód . 

– wyjaśnia pojęcia: 

Jesień Narodów, trak-

tat białowieski, aksa-
mitna rewolucja; 

– przedstawia proces 

dezintegracji ZSRR. 

– wyjaśnia wpływ Jesieni Narodów 

na dezintegrację państw złożonych 

bloku socjalistycznego; 
– omawia procesy integracyjne i 

dezintegracyjne zachodzące w Eu-

ropie na przestrzeni wieków. 

– porównuje procesy dezinte-

gracji ZSRR, Czechosłowacji i 

Jugosławii; 
– uzasadnia, dlaczego wydarze-

nia w Czechosłowacji określa 

się mianem 

 „aksamitnej rewolucji” albo 
„aksamitnego rozwodu”. 

 

– analizuje przykłady 

procesów dezinte-

gracji państw złożo-
nych w Europie na 

przykładzie ZSRR, 

Czechosłowacji i 

Jugosławii. 

8. Władza regio-

nalna w państwach 

federalnych i uni-

tarnych 

– wyjaśnia poję-
cia: państwo uni-

tarne zdecentrali-

zowane, region, 

departament, gmi-
na, 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 źródłowe-
go (Konstytucji Konfederacji 

Szwajcarskiej) rozstrzyga, czy w 

Szwajcarii wszystkie gminy 

mają zapewniony taki sam za-
kres autonomii oraz uzasadnia  

swoją odpowiedź. 

 – porównuje kompe-
tencje 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 prezydencka, 

parlamentarna, 
republika związ-

– wyjaśnia pojęcia: 

Wielonarodowe 

Zgromadzenie Usta-
wodawcze, Izba De-

putowanych, Izba 

Senatorów, Sąd Naj-
wyższy, sądy depar-

– przedstawia niezachodni reżim 

demokratyczny lub hybrydowy (np. 

funkcjonujący w Wielonarodowym 
Państwie Boliwia, Republice Indii, 

Republice Południowej Afryki i 

Republice Singapuru). 

– wskazuje różnice w zasadach 

funkcjonowania władzy sądow-

niczej w Boliwii, Indiach, RPA i 
Singapurze; 

– rozstrzyga, czy Boliwia, RPA 

i Singapur to reżim demokra-
tyczny, czy hybrydowy i uza-

– dokonuje analizy 

porównawczej zasad 

funkcjonowania 
władzy ustawodaw-

czej w Boliwii, In-

diach, 
RPA i Singapurze; 



kowa, system qu-

asi-federalny, 

federalna demo-
kracja parlamen-

tarna, doktryna 

apartheidu, Partia 

Akcji Ludowej, 
gabinet. 

tamentalne, 

sądy orzekające, , 

Izba Ludowa, Izba 
Stanów, sądy okręgo-

we, sądy stanowe, Sąd 

Najwyższy, Zgroma-

dzenie Narodowe, 
Krajowa Rada Pro-

wincji, sądy rejono-

we, sądy wyższe, 
Najwyższy Sąd Apela-

cyjny, Trybunał Kon-

stytucyjny, jedno-
izbowy parlament, 

Prezydencka Rada 

Praw Mniejszości, 

sądownictwo po-
wszechne. 

 

sadnia swoją odpowiedź. – dokonuje analizy 

porównawczej zasad 

funkcjonowania 
władzy wykonaw-

czej w Boliwii, In-

diach, 

RPA i Singapurze. 

10. Reżimy nie-

demokratyczne we 

współczesnym 

świecie 

– wyjaśnia poję-
cia: elekcyjna mo-

narchia absolutna, 

republika super-

prezydencka, pań-
stwo socjalistycz-

ne, Komunistyczna 

Partia Chin, repu-
blika socjalistycz-

na, reżim totali-

tarny, ideologia 
dżucze, Partia 

Pracy Korei, auto-

rytarna republika 

superprezydencka, 
Demokratyczna 

– wyjaśnia pojęcia: 
Rada Koronna, Rada 

Konsultacyjna, Rada 

Ministrów, Zgroma-

dzenie Narodowe, 
Izba Reprezentantów, 

Rada Republiki, 

Ogólnochińskie 
Zgromadzenie Przed-

stawicieli Ludowych 

(OZPL), Stały Komi-
tet OZPL, Rada Pań-

stwa (rząd), Najwyż-

sze Zgromadzenie 

Ludowe, Przewodni-
czący Prezydium, 

– przedstawia niezachodni reżim 
niedemokratyczny (np. funkcjonu-

jący w Arabii Saudyjskiej, na Biało-

rusi, w Chinach Koreańskiej Repu-

blice Ludowo-Demokratycznej i 
Turkmenistanie); 

– charakteryzuje reżim niedemokra-

tyczny funkcjonujący w Europie. 

– 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 war-

to rezygnować z 

wolności przekonań, 
prasy, dostępu do 

internetu w zamian 

za bezpieczeństwo 
socjalne gwaranto-

wane przez państwo. 



Partia Turkmeni-

stanu. 

Komisja Spraw Pań-

stwowych. 

 

11. Relacje pań-

stwo – Kościół we 

współczesnym 

świecie 

– wyjaśnia poję-

cia: państwo neu-

tralne światopo-

glądowo, laicyza-
cja państwa, kraje 

neutralne świato-

poglądowo, pań-
stwa radykalnie 

świeckie, państwo 

umiarkowanie 

świeckie, państwo 
wyznaniowe. 

– wyjaśnia pojęcia: 

państwo teokratyczne, 

prawo szariatu, Aja-

tollah, państwo ate-
istyczne; 

– omawia różne roz-

wiązania dotyczące 
regulacji stosunków 

państwo – Kościół. 

– przedstawia funkcjonujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej Kościoły 

i inne związki wyznaniowe; 

– wyjaśnia różnicę w podejściu do 
Kościoła i związków wyznanio-

wych w państwie radykalnie 

świeckim i umiarkowanie świec-
kim; 

– charakteryzuje źródła finansowa-

nia Kościołów w Europie. 

– przedstawia modele relacji 

państwo – Kościół i stosunki 

Rzeczpospolitej Polskiej z Ko-

ściołem katolickim (na podsta-
wie przepisów konkordatu) oraz 

wybranym związkiem wyzna-

niowym (na podstawie ustawy); 
– uzasadnia, czy można zaka-

zywać ludziom budowy świątyń 

i noszenia ich symboli religij-

nych. 
 

– analizuje, która 

regulacja stosunków 

państwo – Kościół 

jest najbardziej nie-
sprawiedliwa z punk-

tu widzenia praw 

jednostki do wolno-
ści wyznania i uza-

sadnia swoje stano-

wisko; 

– ocenia na podsta-
wie różnych źródeł 

informacji stopień 

wolności religijnej 
na świecie. 

12. Relacje pań-

stwo – Kościół w 

Polsce 

– wyjaśnia poję-

cia: konkordat, 

związek wyzna-
niowy. 

– wyjaśnia pojęcie: 

neutralny światopo-

gląd; 
– przedstawia model 

relacji państwo – 

Kościół w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

– przedstawia funkcjonujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej Kościoły 

i inne związki wyznaniowe; 
– charakteryzuje źródła finansowa-

nia Kościoła w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

– przedstawia modele relacji 

państwo – Kościół i stosunki 

Rzeczpospolitej Polskiej z Ko-
ściołem katolickim (na podsta-

wie przepisów konkordatu) oraz 

wybranym związkiem wyzna-
niowym (na podstawie ustawy). 

 

– ocenia na podsta-

wie różnych źródeł 

informacji stopień 
wolności religijnej w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

13. Oceń wa-

runki studiowania 

w Polsce ze wzglę-

du na panujący w 

kraju reżim poli-

tyczny – dyskusja 

– wyjaśnia poję-

cie: reżim poli-
tyczny. 

– przedstawia opinie 

dotyczące słuszności 
studiowania w Polsce 

ze względu na panu-

jący w kraju reżim 
polityczny, zawarte w 

zamieszczonych źró-

dłach. 

– porównuje obie opinie dotyczące  

słuszności studiowania w Polsce ze 
względu na panujący w kraju reżim 

polityczny oraz wskazuje zawarte 

tam zalety i wady takiego działania. 
 

– przedstawia własne stanowi-

sko wobec problemu słuszności 
studiowania w Polsce ze wzglę-

du 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 sprawdzająca 
jw. jw. jw. jw. jw. 


