dział

Wymagania edukacyjne z WOS w klasie III Gimnazjum
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Ustrój
demokratyczny
w Polsce

Co to jest konstytucja jakie mamy konstytucje w
historii Co to jest trójpodział władz i jaka jest jego
historia Rodzaje norm, zasady prawa polskiego
Wymienić partie polityczne zasiadające w polskim
parlamencie Rodzaje systemów partyjnych, rodzaje
partii politycznych Co to jest korupcja, przykłady
korupcyjnych zachowań
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Wymagania programowe
db

I półrocze
Jakie prawa człowieka zapisane w konstytucji,
kto stoi na straży przestrzegania konstytucji

Co to jest parlament, jaki jest podział parlamentu Jakie
są funkcje poszczególnych izb Co to jest proces karny
a co to jest proces cywilny Jakie są rodzaje sądów w
Polsce, jaka jest kolejność kierowania spraw do sądów
Kierunki polskiej polityki zagranicznej, czym zajmują
się ambasadorzy i konsulowie Co to jest NATO
Najważniejsze instytucje UE , skąd pochodzą wpłaty
do budżetu UE Integracja europejska Polski, jakie są
dobre i złe strony z członkostwa Pilski W UE

Jakie urzędy wchodzą w skład władzy
wykonawczej w Polsce Kto jest obecnie
premierem i prezydentem Polski, jakie są
kompetencje tych urzędów
Jakie są zadania NATO Cele UE, historia
powstania i państwa należące do UE, cele
traktatów

Jeden świat
wiele
problemów

Co to jest ONZ i gdzie mieści się siedziba
Jaka jest historia powstania ONZ Co to jest ekologia
Jakie są negatywne skutki działalności człowieka Co
to jest globalizacja
Jakie są negatywne a jakie są pozytywna skutki
globalizacji

Wymieni regiony świata gdzie jest bieda i
które są bogate
Przyczyny różnic w zamożności

Człowiek w
gospodarce
rynkowej

Pojęcia: ekonomia, gospodarka rynkowa, usługi, dobra
Pojęcia: gospodarstwo domowe, jakie mamy podmioty
gospodarcze,
Pojęcia: zasoby, produkcja, prywatyzacja, jakie mamy
rodzaje systemów ekonomicznych, jakie mamy trzy
filary gospodarki wolnorynkowej jakie czynniki
wpływają na popyt podaż Rodzaje środków
płatniczych, pojęcia: barter, gdzie produkowane są
pieniądze i inne papiery wartościowe Korzyści z
pieniądza jako środka wymiany Co to jest budżet
państwa, deficyt i nadwyżka Jakie są skutki deficytu
budżetowego

Parlament,
prezydent,
rząd, sądy
Polska w
świecie ,
Polska w
Europie

II półrocze
Pojęcia: potrzeby ekonomiczne, czynniki
wytwórcze, kapitał, rzadkość dóbr, zasoby
naturalne, ludzkie i kapitałowe Na czym
polega obieg dóbr i usług w gospodarce,
narysować schemat i objaśnić, Omówić każdy
rodzaj systemu ekonomicznego, rodzaje
własności, kto decyduje o wielkości produkcji
i co produkować, omówić zasady systemu
wolnorynkowego Co to jest bank, depozyt,
czek, stopa procentowa, kredyt Jakie mamy
rodzaje banków, jakie są zadania banków
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Jak można zmienić konstytucję
Jaka jest zależność między poszczególnymi
władzami, jaka jest rola trybunału konstytucyjnego
Prawa i obowiązki gwarantowane prze konstytucję
RP, w jaki sposób można zmienić prawo
Scharakteryzować poszczególne rodzaje systemów
partyjnych Wymienić przywódców partii w Polsce i
ocenić ich działalność
Jakie są urzędy w polskim parlamencie Jaka jest
rola parlamentu według polskiej konstytucji Jaka
jest rola Sądu Najwyższego Jak wygląda rozprawa
sądowa
Relacje Polski z sąsiadami. Na czym polega
bezpieczeństwo wojskowe Polski Zasady wspólnego
rynku obowiązujące w UE, różnice między Nową a
Starą Europą Na co są przeznaczane pieniądze UE,
dlaczego regiony w Europie spełniają ważną rolę

Dlaczego konstytucja jest najważniejszym
dokumentem w państwie
Pozycja Polski w rankingu uczciwości
urzędników i obywateli. Co to jest kultura
polityczna

Jakie mamy najważniejsze władze ONZ i
organizacje do niej należące
Znaczenie ONZ dla promowania w świecie pokoju
W jaki sposób można przeciwdziałać zagrożeniom
ekologicznym
Jakie obszary uległy katastrofie ekologicznej

Jakie są wyznaczniki biedy i bogactwa
Jak próbuje się przeciwdziałać ubóstwu
Dlaczego świat staje się globalną wioską
Ocenić efekty globalizacji widoczne w
najbliższej okolicy

Jaka jest procedura wyłaniania rządu Jaka jest
zależność między rządem, prezydentem a
wyborcami
Jaka rolę pełni NATO w dziedzinie
bezpieczeństwa
Jakie korzyści ma Polska z członkostwa w
NATO Jak z funduszy europejskich korzystają
samorządy i przedsiębiorcy

Pojęcia: koszt alternatywny decyzje ekonomiczne,
Dlaczego potrzeby ludzkie są niemal
dlaczego istnieje nierówny podział dóbr w
nieograniczone a możliwości ich zaspokojenia
społeczeństwie Na czym polega zależność
całkowicie ograniczone, jaka jest rola ludzi,
podmiotów gospodarczych względem siebie Który
dóbr i usług w gospodarce, Jaki jest wpływ
system ekonomiczny jest najbardziej efektywny
różnych decyzji podmiotów na poziom
uzasadnić Omówić efektywność gospodarki
wydatków i dochodów oraz produkcje dóbr i
wolnorynkowej na podstawie przykładowych
usług w gospodarce dlaczego istnieją różnice
państw, Wpływ ceny i innych czynników a podaż
w zamożności poszczególnych państw
towaru, jakie są korzyści i zagrożenia z
kapitalistycznych Jak wyglądały środki
przystąpienia do strefy euro Ocenić wpływ decyzji
płatnicze dawniej, na czym polega wartość
konsumentów i producentów na stan rynku
pieniądza Jaka jest rola banku centralnego,
Wyjaśnić dlaczego płacimy różne podatki Wyjaśnić
Jakie korzyści wynikają z usług bankowych\
na co przeznaczane są podatki
Ekonomia w
Do jakiej grupy krajów zaliczana jest Polska Uczeń
Jakie są mocne cechy polskiej gospodarki a
Porównać polską gospodarkę z krajami
Jakie są szanse polski na dogonienie krajów
twoim życiu
potrafi określić swoje zainteresowania i określić typ
jakie są słabe strony jakie są cechy dobrego
wysokorozwiniętymi Jaka jest rola poszczególnych
bogatych a co hamuje nasz rozwój Jakie są
szkoły w której może je zrealizować Czego musi się
pracownika, potrafi napisać życiorys i list
zawodów dla gospodarki Potrafi określić
perspektywy lokalnego rynku pracy Jakie są
nauczyć aby zdobyć zawód a co już potrafi Czym
motywacyjny Jakie dokumenty są potrzebne
perspektywy wybranego zawodu Jak obliczyć wynik korzyści prowadzenia własnej działalności
zajmuje się Urząd Pracy, Jak założyć własną firmę, na
aby złożyć u pracodawcy jakie są
finansowy, co to jest biznesplan Potrafią wymienić
gospodarczej Co to są prawa autorskie
czym polega marketing Co to jest ,,szara strefa”
konsekwencje łamania prawa
dziedziny życia w których na co dzień spotykamy
Jakie są dobre i złe strony szarej strefy
się z szara strefą
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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