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Wymagania edukacyjne z WOS w klasie II Gimnazjum
Wymagania programowe
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Podstawowe
umiejętności
obywatelskie

Potrafi narysować schemat przekazywania
informacji, wyjaśnia pojęcie mowa ciała,
kompromis
Rodzaje źródeł informacji Wymienia rodzaje
grup
Wyjaśnia role grupowe i potrafi określić
swoja rolę w klasie

I półrocze
Potrafi omówić schemat przekazywania
informacji, wie jakie są źródła powstawania
konfliktów
Sposoby rozwiązywania konfliktów, jak
podejmuje się decyzje w sprawach grupy
Jak rozwiązywać spór drogą negocjacji, jakie są
style rozwiązywania konfliktów,

Człowiek w
społeczeństwie

- znają i rozumieją podstawowe pojęcia
związane z człowiekiem: jednostka,
wspólnota, społeczeństwo, normy społeczne,
obowiązek odpowiedzialność, tolerancja
Jakie są władze samorządowe w szkole, kto
pełni poszczególne funkcje w naszej szkole
W jaki sposób wybieramy władze w szkole
co to jest samorząd
Skąd biorą się warstwy społeczne

Samorząd lokalny

Wymienić wioski wchodzące w skład naszej
gminy, orientacja na mapieWładze gminy
W jaki sposób wybieramy poszczególne
władze Wymienić władze gminy i kto pełni
poszczególne funkcje
Rodzaje samorządu terytorialnego
Władze samorządu

bdb

Jak korzystać z różnych źródeł informacji, jak ocenić wiarygodność
informacji, jak odróżnić opinie od faktów Potrafi wskazać metody
rozwiązywania konfliktów
Wie co to jest współpraca i jakie są jej efekty
Wie na czym polegają dobre kontakty międzyludzkie
Jak ocenić pozytywne i negatywne skutki rozwiązań, w jaki sposób
dokonać odpowiedniego wyboru

Potrafi wymienić zasady dla
słuchającego i
mówiącegoPodać przykłady
negocjacji zakończonych
pozytywnie lub negatywnie,
zasady obowiązujące podczas
negocjacji

Jakie są władze szkoły
Jakie dokumenty regulują pracę szkoły Jakie są
problemy społeczne najbliższej okolicy

- rozumie na czym polega odrębność jednostki ludzkiej
Jakimi sprawami zajmuje się samorząd uczniowski, napisać
postulaty samorządu uczniowskiego
Rola samorządu uczniowskiego jako organu doradczego dyrektora
szkoły i Rady Pedagogicznej
Jakie są sposoby rozwiązania współczesnych konfliktów

Położenie geograficzne i polityczne naszej gminy
związek św. Kingi z naszym regionem Jakie są
zadania poszczególnych władz gminy W jaki
sposób możemy wywierać wpływ na decyzje
samorządu

Wymienić najważniejsze miejsca w gminie i scharakteryzować je
Jakie są kompetencje władz gminy
Potrafi ocenić dotychczasową politykę gminy
Jakie są kompetencje poszczególnych stopni samorządu
terytorialnego

- wyjaśnia jaką rolę odgrywają
w ludzkim życiu więzi
społeczne
Kto za co odpowiada w szkole
Jakimi sprawami zajmują się
poszczególne sekcje
samorządu
Jaka jest zależność między
wykształceniem a statusem
społecznym
Najważniejsze informacje
związane z naszą gminą Ilu
radnych ma gmina jakie
komisje rady działają w naszej
gminie
Jakie instytucje podlegają
wójtowi gminy

II półrocze

Zasady demokracji

Co to jest władza i jakie są jej zadania, co to
jest państwo
Co to jest demokracja rodzaje demokracji
Jaka jest historia demokracji, cechy
charakterystyczne współczesnej demokracji
w Polsce
Podstawowe wartości demokratyczne, co to
jest kompromis, wolność słowa, cenzura
polityka, konserwatyzm, liberalizm Co to
jest demokracja, okoliczności powstania
demokracji

Jakie są źródła władzy jakie mamy rodzaje
systemów politycznych Kiedy wartości
demokratyczne mogą być ze sobą w konflikcie, w
jaki sposób pogodzić sprzeczność wartości
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Scharakteryzować poszczególne systemy polityczne
Jak pogodzić wolę mniejszości z decyzją większości
W jaki sposób chronione są prawa obywatelskie
Wykształcenie się systemu demokratycznego w wybranych
państwach - omówienie

Skąd się bierze władza, ocenić
poszczególne rodzaje
systemów
politycznychZnaczenie
wartościdemokratycznych w
życiu jednostki i państwa,
przykłady polityki
występowania konfliktu
wartości demokratycznych,
Jakie są granice wolności i
demokracji, co to jest cenzura
prewencyjna

Aktywność
obywatelska

Wyjaśnia pojęcia: obywatel, prawa,
Wymienia umiejętności obywatelskie, cnoty
Potrafi scharakteryzować umiejętności obywatelskie i cnoty oraz
Potrafi określić wzór dobrego
obowiązki, tolerancja
obywatelskie Jakie są formy uczestnictwa
podać przykłady Jakie znaczenie dla demokracji ma obywatelska
obywatela Jaki jest związek
Pojęcie obywatel, społeczeństwo
obywateli w życiu publicznym Wymienić
aktywność
między systemem
obywatelskie
organizacje pozarządowe broniące prawa
W jaki sposób związki zawodowe walczą o prawa pracowników
demokratycznym a
Co to są związki zawodowe, strajk,
człowieka, cele i zasady działania tych
Umiejętność interpretacji wybranych przepisów ustawy o
aktywnością obywateli Jakie
negocjacje
organizacji Kogo wybieramy, co to jest ordynacja związkach zawodowych o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
państwa łamią prawa
Jakie mamy w Polsce związki zawodowe,
wyborcza, bierne i czynne prawo wyborcze,
Jaki jest związek między frekwencją wyborczą a
człowieka, jakie prawa łamane
jakie są zadania związków zawodowych
frekwencja Po co bada się opinię publiczną, co to
odpowiedzialnością obywateli W jaki sposób odczytuje się wyniki
są w państwach nie
Jakie mamy rodzaje wyborów jakie są
jest błąd pomiaru
badania opinii publicznej
demokratycznych, kto i
zasady głosowania Jak bada się opinię
Jakie są źródła poglądów
Czym różni się informacja od komentarza
dlaczego łamie prawa
publiczną
Jaka jest ich rola Scharakteryzować poszczególne źródła poglądów
człowieka Wyjaśnić określenie
Jakie są sposoby badania opinii publicznej
Jakie znaczenie maja badania opinii publicznej dla polityków i
że kto nie głosuje to też
Jakie mamy rodzaje środków masowego
zwykłych obywateli
głosuje Jakie czynniki
przekazu Co to są środki masowego
wpływają na nasz
przekazu
światopogląd
Naród i patriotyzm
Pojęcia: naród, państwo, narodowość,
Co to jest mniejszość narodowa i religijna i jakie
Pojęcie tożsamość narodowa, jaka postawa jest patriotyczna a jaka
Co decyduje o przynależności
obywatelstwo, tolerancja religijna, pojęcia:
mamy w Polsce mniejszości narodowe, Jakie
nie, Określenie relacji między tożsamością narodową a państwową
narodowej, w jakich krajach to
nacjonalizm, kosmopolityzm, szowinizm
maja prawa mniejszości narodowe i religijne, co
Jakie są granice między patriotyzmem a nacjonalizmem, Ocenić
Polacy są mniejszością
Pojecie patriotyzm, Czy można być patriotą
to jest rasizm,
postawę Polaków wyjeżdżających z kraju Jakie są przejawy
narodową, Wymienić
w zjednoczonej Europie, określić
współczesnego nacjonalizmu
stereotypy i uprzedzenia
przykładowe postawy Przyczyny nienawiści
wobec mniejszości
między narodami w przeszłości, cisi
narodowych i z czego one
bohaterowie walczący o godność
wynikają, , jak wyglądał
prześladowanych
patriotyzm dawniej a jak dziś,
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą a ponadto potrafi sprawnie operować zdobyta wiedzą i umiejętnościami, stosować je w sytuacjach nietypowych oraz
powiązać je z innymi dziedzinami wiedzy
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