
Podstawa programowa WOS kl. VIII

X. Środki masowego przekazu. Uczeń:                                                                                                                   
1) przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków 
masowego przekazu dla wolności słowa;                                                                                                              
2) znajduje w mediach wiadomości na wskazany temat; odróżnia informacje o faktach od komentarzy
i opinii; wyjaśnia, na czym powinna polegać rzetelność dziennikarzy;                                                            
3) przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy;                                   
4) wskazuje cele kampanii społecznych; analizuje materiały z wybranej kampanii tego rodzaju;              
5) wykazuje znaczenie opinii publicznej; znajduje w internecie komunikaty z badań opinii publicznej 
oraz odczytuje i interpretuje proste wyniki takich badań. 

XI. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:                                                                                           
1) wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym zajmuje się władza państwowa;      
2) wyjaśnia zasadę suwerenności narodu; przedstawia sprawy, które mogą być poddane pod 
referendum; wymienia referenda ogólnokrajowe, których Szkoła podstawowa — wiedza o 
społeczeństwie 15 wyniki były wiążące, oraz referenda lokalne we własnej społeczności, które były 
ważne;                                                                                                                                                                         
3) wyjaśnia zasadę przedstawicielstwa (demokracji pośredniej); przedstawia zasady wyborów do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady działania i 
najważniejsze kompetencje izb parlamentu;                                                                                                       
4) wyjaśnia zasadę pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których przedstawiciele 
zasiadają w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowiących samorządu 
terytorialnego; przedstawia cele działania partii politycznych oraz wykazuje, że konkurują one w życiu
publicznym; znajduje informacje na temat działań wybranej partii (jej struktur regionalnych lub 
centralnych);                                                                                                                                                               
5) wyjaśnia zasadę republikańskiej formy rządu; przedstawia sposób wyboru i podstawowe 
kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym osób
pełniących ten urząd, które wybrano w wyborach powszechnych, oraz o działaniach urzędującego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;                                                                                                                   
6) wyjaśnia zasadę państwa prawa, w tym zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów; 
wyjaśnia podział na sądy powszechne i administracyjne oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania
sądowego; przedstawia, w jakich sprawach orzeka sąd rejonowy;                                                                  
7) wyjaśnia zasadę konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji; znajduje w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące wskazanej kwestii; podaje kompetencje Trybunału 
Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;                                                                                                          
8) wyjaśnia zasadę trójpodziału władzy; objaśnia konieczność poparcia większości sejmowej dla Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (bądź jej działań); przedstawia podstawowe kompetencje Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; podaje imiona i nazwiska urzędujących prezesa i wiceprezesów 
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że decyzje podejmowane w wybranym 
ministerstwie mają wpływ na życie jego rodziny. 



XII. Sprawy międzynarodowe. Uczeń:                                                                                                                    
1) wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego;                                                                                                                                            
2) wymienia cele działania Unii Europejskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym Ojców 
Europy oraz obywateli polskich pełniących ważne funkcje w instytucjach unijnych;                                   
3) przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla 
pracowników i osób podróżujących; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej 
gminie lub swoim regionie;                                                                                                                                      
4) przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i 
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego;                                                                                                           
5) formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata; rozważa 
propozycje działań w kierunku poprawy warunków życia innych ludzi na świecie.           


