
Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym 

dla klasy 4 szkoły ponadpodstawowej* 

(do podręcznika Maciej Batorski, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych 4. Zakres rozszerzony.) 

* Plan wynikowy został skonstruowany na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018r.  

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. 
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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 dobrą,  

a ponadto: 

I. Ład międzynarodowy 

1. Zasady i podmio-

ty prawa międzyna-

rodowego 

– wyjaśnia pojęcia:  

ład międzynaro-

dowy, prawo mię-

dzynarodowe, 

prawo humanitar-

ne, traktaty mię-

dzynarodowe, trak-

taty westfalskie, 

organy wykonaw-

cze, sądy między-

narodowe, Karta 

– wyjaśnia pojęcia: 

jurysdykcja, akredy-

tacja, embargo, pre-

cedencja, łac. pacta 

sunt servanda, łac. 

bona fides, łac. ne-

mo iudex in causa 

sua, Deklaracja 

zasad prawa mię-

dzynarodowego, 

zasada wzajemności 

– przedstawia rodza-

je traktatów mię-

dzynarodowych 

– omawia rodzaje 

najważniejszych 

relacji w prawie 

międzynarodowym 

– wyjaśnia, jaką rolę 

w stosunkach mię-

dzynarodowych 

odgrywa prawo 

– charakteryzuje 

źródła prawa mię-

dzynarodowego 

– porównuje pod-

mioty prawa mię-

dzynarodowego 

– analizuje rodzaje 

umów międzyna-

rodowych, w któ-

rych stroną jest 

państwo polskie 

– uzasadnia, dlacze-

go Stolica Apostol-

ska jest unikatowym 

podmiotem prawa 

międzynarodowego 

– dokonuje analizy i 

ocenia skuteczność 

poszczególnych 

sposobów oddzia-

ływania na państwa 

łamiące prawo mię-



Narodów Zjedno-

czonych 

– wymienia zasady 

prawa międzyna-

rodowego 

 

– podaje podstawo-

we zasady stosun-

ków międzynaro-

dowych 

międzynarodowe dzynarodowe  

2. Międzynarodowe 

stosunki polityczne 

– wyjaśnia pojęcia:  

stosunki międzyna-

rodowe, system 

międzynarodowy, 

system: jednobie-

gunowy, dwubie-

gunowy, wielobie-

gunowy, państwa 

małe, minipaństwa 

(miniaturowe), 

państwa zależne, 

państwa upadłe i 

upadające 

– wymienia czyn-

niki, które decydu-

ją o sile strategicz-

nej państw 

– wyjaśnia pojęcia:  

stratyfikacja, pola-

ryzacja modelu mię-

dzynarodowego, 

państwa nieuznawa-

ne, mocarstwa, mo-

carstwa ponadre-

gionalne, państwa 

średniej rangi 

– przedstawia klasy-

fikację państw ze 

względu na pozycję 

międzynarodową 

– charakteryzuje 

współcześnie pań-

stwa nieuznawane, 

separatystyczne 

– przedstawia po-

dział państw ze 

względu na siłę stra-

tegiczną 

– wyjaśnia, na czym 

polega polaryzacja 

systemu międzyna-

rodowego 

– charakteryzuje 

współczesny układ 

sił na świecie 

– określa pozycję 

Polski w stosun-

kach międzynaro-

dowych 

– na podstawie 

tekstu źródłowego: 

Podstawy stosun-

ków międzynaro-

dowych dokonuje 

analizy na temat 

polaryzacji syste-

mu międzynaro-

dowego 

– uzasadnia, jaką 

rolę odgrywają Wy-

spy Salomona w 

geopolitycznej ry-

walizacji mocarstw 

– analizuje, jaki mo-

del ładu światowego 

powstanie w pierw-

szej połowie XXI w. 

– dokonuje analizy, 

które państwa od-

grywały rolę mo-

carstw w przeszło-

ści, określa, co de-

cydowało o ich wy-

jątkowej pozycji i co 

przesądziło o ich 

upadku 

 

3. Mocarstwa regio-

nalne na drodze do 

dominacji między-

narodowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

supermocarstwo, 

WNP – Wspólnota 

Niepodległych 

Państw, Euroazja-

tycka Wspólnota 

Gospodarcza, Or-

– wyjaśnia pojęcia: 

PPP – parytet siły 

nabywczej, państwa 

grupy G8, G7, klep-

tokracja, Szanghaj-

ska Organizacja 

Współpracy, MER-

– wyjaśnia, czym 

jest BRICS 

– przedstawia po-

tencjał Unii Euro-

pejskiej z wybranym 

krajem BRICS w 

odniesieniu do róż-

– porównuje po-

tencjał supermo-

carstwa z mocar-

stwami ponadre-

gionalnymi 

– na podstawie 

źródła porównuje 

– uzasadnia, które 

kryterium jest  

najistotniejsze dla 

wskazania potęgi 

państwa 

– dokonuje analizy 

sytuacji międzyna-



ganizacja Układu o 

bezpieczeństwie 

Zbiorowym 

– omawia znacze-

nie regionalnych i 

ponadregionalnych 

organizacji mię-

dzynarodowych 

dla budowania 

pozycji mocar-

stwowej krajów 

grupy BRICS 

COSUR – Wspólny 

Rynek Południa 

– omawia modele 

ładu światowego 

– wskazuje, które 

państwa są uzależ-

nione od dostaw 

ropy naftowej z ze-

wnątrz  

nych kryteriów po-

równawczych 

– wskazuje państwo 

spoza grupy BRICS, 

które ma największe 

szanse na dołączenie 

do grona wschodzą-

cych mocarstw 

potencjał USA i 

mocarstw regio-

nalnych w 2020 r. 

(wybrane kryteria) 

– charakteryzuje 

Republikę Połu-

dniowej Afryki 

(piąty członek 

grupy BRICS), 

odnosząc się do 

różnych aspektów 

pozycji tego pań-

stwa na świecie 

 

rodowej i we-

wnętrznej Chin, 

Indii, Rosji i Brazy-

lii 

– ocenia, czy USA 

utrzymają pozycję 

światowego lidera 

do połowy XXI w. 

4. Znaczenie zaso-

bów w polityce mię-

dzynarodowej 

– wyjaśnia pojęcia:  

bezpieczeństwo 

surowcowe, bez-

pieczeństwo ener-

getyczne, miks 

energetyczny, bez-

pieczeństwo naro-

dowe, zasada 

zrównoważonego 

rozwoju, odna-

wialne źródła 

energii (OZE), 

surowce strate-

giczne, gaz ziemny, 

metale szlachetne, 

metale ziem rzad-

kich 

– omawia, czym 

– wyjaśnia pojęcia:  

Organizacja Krajów 

Eksportujących Ro-

pę Naftową OPEC, 

Baltic Pipe 

– wskazuje poważne 

zagrożenia dla roz-

woju ludzkości w 

połowie XXI w. 

– przedstawia me-

chanizmy oddziały-

wania państw za 

pomocą zasobów 

naturalnych na poli-

tykę międzynaro-

dową 

– charakteryzuje 

różnego rodzaju 

surowce strategiczne 

– wskazuje kraj naj-

bardziej niezależny 

surowcowo na świe-

cie i uzasadnia swój 

wybór 

– wyjaśnia, jaki jest 

stan zasobów su-

rowcowych Polski  

– omawia mechani-

zmy oddziaływania 

państw za pomocą 

zasobów natural-

nych na politykę 

międzynarodową 

– charakteryzuje 

bezpieczeństwo 

surowcowe i bez-

pieczeństwo ener-

getyczne  

– analizuje stan 

słodkiej wody w 

Polsce i na świe-

cie, sporządza 

raport na ten temat  

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego porównuje 

strukturę produkcji 

energii w przed-

stawionych pań-

stwach, rozważa, 

który z krajów ma 

– ocenia bezpie-

czeństwo energe-

tyczne Unii Euro-

pejskiej w świetle 

samodzielnie zgro-

madzonych danych 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób nowoczesne 

technologie pozwa-

lają na zwiększanie 

udziału odnawial-

nych źródeł energii 

(OZE) w globalnym 

miksie energetycz-

nym 

– dokonuje analizy, 

w jakim zakresie 

wojna w Ukrainie w 



jest różnego rodza-

ju bezpieczeństwo 

surowcowe i ener-

getyczne 

najlepszy, a który 

– najgorszy miks 

energetyczny z 

punktu widzenia: 

a) ekonomii, 

b) ekologii 

 

2022 r. wpłynęła na 

miks energetyczny 

przedstawionych 

państw 

5. Zależności między 

bogatymi i biednymi 

państwami 

– wyjaśnia pojęcia:  

bogata Północ, 

biedne Południe, 

kraje rozwinięte i 

wysoko uprzemy-

słowione, kraje 

rozwijające się, 

kultura masowa, 

Organizacja Naro-

dów Zjednoczo-

nych do spraw 

Oświaty, Nauki i 

Kultury  

(UNESCO), Euro-

pejski System Han-

dlu Emisjami, Eu-

ropejski Zielony 

Ład 

– wymienia czyn-

niki, które warun-

kują postęp cywili-

zacyjny na świecie 

– wyjaśnia pojęcia: 

merkantylizm, mię-

dzynarodowe sto-

sunki gospodarcze, 

forum gospodarcze 

G6, G20, Grupa 77, 

międzynarodowe 

stosunki kulturalne, 

polityka koloniza-

cyjna, języki pidży-

nowe, Międzynaro-

dowa Unia Ochrony 

Przyrody, Ramowa 

Konwencja Naro-

dów Zjednoczonych 

w sprawie zmian 

klimatu z 1992 roku, 

protokół z Kioto, 

porozumienie pary-

skie 

– wyjaśnia mechani-

zmy zmniejszające 

dysproporcje rozwo-

jowe między pań-

stwami  

– charakteryzuje 

międzynarodowe 

stosunki gospodar-

cze i kulturalne 

– omawia politykę 

zrównoważonego 

rozwoju 

– wskazuje na mapie 

kraje bogatej Półno-

cy, biednego Połu-

dnia oraz kraje, któ-

re należą do bogatej 

Północy, ale znajdu-

ją się na południo-

wej półkuli 

– charakteryzuje 

postanowienia na 

szczytach najbo-

gatszych państw 

– analizuje stan 

środowiska natu-

ralnego i zagrożeń, 

jakie niesie za 

sobą efekt cieplar-

niany 

 

– uzasadnia potrzebę 

zwiększania udziału 

biokomponentów w 

paliwach 

– analizuje dyspro-

porcje rozwojowe 

między państwami 

bogatymi i biednymi 

– dokonuje analizy 

złożoności zależno-

ści politycznych, 

ekonomicznych i 

kulturowych między 

państwami 



 

6. Wymiary globali-

zacji 

– wyjaśnia pojęcia: 

globalizacja, inte-

gracja, indywidua-

lizm, unifikacja, 

macdonaldyzacja 

społeczeństwa, 

Światowe Forum 

Społeczne  

– wymienia glo-

balne marki  

– omawia wpływ 

globalnych korpo-

racji na współcze-

sną politykę, go-

spodarkę 

i społeczeństwo 

– wyjaśnia pojęcia:  

deterytorializacja, 

homogenizacja kul-

tury, ruchy alterglo-

balistyczne 

– omawia przejawy 

globalizacji 

– przedstawia histo-

ryczne początki glo-

balizacji 

– przedstawia 

wpływ globalnych 

mediów na przemia-

ny społeczno-

kulturowe na świe-

cie 

– charakteryzuje 

wpływ rozwoju go-

spodarczego na 

zmiany w środowi-

sku naturalnym 

– przedstawia szanse 

i zagrożenia, jakie 

niesie za sobą zjawi-

sko globalizacji 

– wyjaśnia wielo-

wymiarowość poję-

cia globalizacja  

– wyjaśnia, na czym 

polega rola transna-

rodowych korporacji 

we współczesnym 

świecie 

– charakteryzuje 

oba światy opisane 

w tekście 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Dżihad kontra 

McŚwiat wyjaśnia, 

na czym polega 

paradoks obu 

światów 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Dżihad kontra 

McŚwiat ocenia, w 

jakim stopniu tekst 

Benjamina Barbe-

ra, politologa i 

filozofa amery-

kańskiego, pocho-

dzący z 1996 r., 

jest obecnie aktu-

alny 

 

– uzasadnia, jaki 

wpływ na społecz-

ność międzynaro-

dową ma globalizu-

jąca się gospodarka: 

pozytywny czy ne-

gatywny 

– analizuje pływ 

globalnych mediów, 

korporacji transna-

rodowych, organiza-

cji międzynarodo-

wych na ład mię-

dzynarodowy, świa-

tową gospodarkę 

oraz prawa człowie-

ka 

7. Jakie są wady i 

zalety globalizacji? – 

dyskusja 

– wyjaśnia pojęcie 

globalizacja 

– omawia tekst źró-

dłowy Ekspert: pro-

cesy globalizacji 

mają zarówno pozy-

tywne, jak i nega-

tywne konotacje 

oraz wymienia 

przykłady pozytyw-

– przedstawia wady, 

zalety, szanse i za-

grożenia globalizacji 

– na podstawie 

tekstów źródło-

wych analizuje 

podłoże powstania 

zjawiska globali-

zacji 

– uzasadnia wła-

sne stanowisko 

– argumentuje wła-

sne stanowisko na 

forum publicznym 



nych i negatywnych 

skutków tego zjawi-

ska. 

 

odpowiednimi 

argumentami 

 

8. Ład międzynaro-

dowy − lekcja po-

wtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

9. Ład międzynaro-

dowy − lekcja 

sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

II. Konflikty międzynarodowe 

10. Charakterystyka 

konfliktów zbroj-

nych 

– wyjaśnia pojęcia: 

wojna, konflikt 

zbrojny, organiza-

cja państwa, sece-

sja, junta, wyścig 

zbrojeń, agresja, 

diaspora, cyber-

wojna, demorali-

zacja społeczeństw, 

destabilizacja go-

spodarki 

– wyjaśnia pojęcia: 

aberracja, Arabska 

Wiosna Ludów, ca-

sus belli, konflikty 

asymetryczne, akty-

wiści, Anonymus, 

wojna zastępcza 

(tzw. proxy war) 

– omawia rodzaje 

wojen (konfliktów 

zbrojnych) 

– przedstawia prze-

bieg i skutki wybra-

nego konfliktu 

zbrojnego po 1989 

roku 

– charakteryzuje 

przyczyny wybra-

nych konfliktów w 

XX wieku 

– przedstawia skutki 

konfliktów zbroj-

nych na świecie na 

wybranych przykła-

dach 

– na podstawie źró-

dła kartograficznego 

Ofiary min lądo-

wych, wojennych 

niewybuchów i 

bomb kasetowych w 

2018 roku na wy-

branych przykładach 

omawia konflikty 

– charakteryzuje 

przyczyny, stopień 

zaangażowania i 

skutki udziału 

wojsk polskich w 

konfliktach zbroj-

nych w Iraku i 

Afganistanie 

– analizuje przy-

czyny wojen oraz 

rodzaje współcze-

snych konfliktów 

zbrojnych 

– na podstawie 

źródła kartogra-

ficznego Kraje 

ogarnięte Arabską 

Wiosną Ludów, 

– analizuje tezę 

Benjamina Frankli-

na dotyczącą kon-

fliktów zbrojnych 

Nigdy nie było do-

brej wojny i złego 

pokoju 

– na podstawie źró-

dła kartograficznego 

Mapa konfliktów 

zbrojnych w 2020 r. 

analizuje, jakie mo-

głyby być skutki 

ataku cybernetycz-

nego na różne sys-

temy i bazy danych 



zbrojne, których 

skutkiem były wy-

padki z minami i 

niewybuchami 

rozważa, w jaki 

sposób destabili-

zacja państw pół-

nocnoafrykańskich 

wpłynęła na poli-

tykę, gospodarkę i 

zagadnienia spo-

łeczne w Europie 

 

11. Separatyzm a 

prawo międzynaro-

dowe 

– wyjaśnia pojęcia: 

prawo narodów do 

samostanowienia, 

Rok Afryki, separa-

tyzm, ETA, Partia 

Pracujących Kur-

dystanu, irreden-

tyzm, Armia Wy-

zwolenia Kosowa, 

regionalizm 

– wyjaśnia pojęcia: 

Deklaracja Praw 

Osób Należących do 

Mniejszości Naro-

dowych, Etnicznych, 

Religijnych i Języ-

kowych, Tamilskie 

Tygrysy 

– przedstawia in-

formacje na temat 

reakcji poszczegól-

nych rządów i orga-

nizacji międzynaro-

dowych na referen-

dum katalońskie z 

2017 roku 

– charakteryzuje 

wybrane przykłady 

separatyzmów we 

współczesnym 

świecie i reakcję 

opinii międzynaro-

dowej na nie 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

Międzynarodowy 

Pakt Praw Obywa-

telskich i Politycz-

nych wyjaśnia ideę 

samostanowienia 

narodów 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

Międzynarodowy 

Pakt Praw Obywa-

telskich i Politycz-

nych wyjaśnia, jak 

cytowany fragment 

omawia ochronę 

– analizuje różnice 

między separaty-

zmem, irredenty-

zmem a regionali-

zmem 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Karta Narodów 

Zjednoczonych 

wyjaśnia zasadę 

samostanowienia 

narodów 

– na podstawie 

źródła kartogra-

ficznego Mniej-

szość węgierska w 

państwach ościen-

nych analizuje, 

jakie konsekwen-

cje mógłby mieć 

wspierany przez 

rząd w Budapesz-

cie separatyzm 

– uzasadnia, w jaki 

sposób poszczegól-

ne rządy i organiza-

cje międzynarodowe 

argumentowały one 

swoje stanowisko na 

temat referendum 

katalońskiego z 

2017 roku 

– analizuje orędzie 

prezydenta Stanów 

Zjednoczonych 

Thomasa Woodrowa 

Wilsona z 8 stycznia 

1918 r. i ocenia, jak 

została w nim roz-

winięta idea prawa 

narodów do samo-

stanowienia 

– analizuje, jak jest 

interpretowane pra-

wo narodów do sa-

mostanowienia  



mniejszości naro-

dowych i etnicznych 

w kontekście przepi-

sów prawa między-

narodowego 

węgierski na Sło-

wacji i w Rumunii 

dla wybranych 

państw lub organi-

zacji 

– rozważa wypo-

wiedź czeskiego 

pisarza Karela Čap-

ka Regionalizm 

wzbogaca życie; 

separatyzm je zuba-

ża oraz odnosi go do 

czasów, w których 

żył pisarz oraz do 

współczesności 

 

12. Konflikty mię-

dzynarodowe i et-

niczne w Europie 

zachodniej i środ-

kowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

konflikt w Irlandii 

Północnej, po-

wstanie wielka-

nocne, Sinn Féin, 

Irlandzka Armia 

Republikańska, 

krwawa niedziela, 

Brexit, separatyzm 

szkocki, regiona-

lizm walijski, woj-

na dziesięciodnio-

wa, Republika Ma-

cedonii Północnej, 

SFOR – Siły Stabi-

lizacyjne NATO, 

konflikt w Kosowie 

– wyjaśnia pojęcia: 

Plantacja Ulsteru, 

porozumienie wiel-

kopiątkowe, Zgro-

madzenie Irlandii 

Północnej, Szkocka 

Partia Narodowa, 

Walijskie Zgroma-

dzenie Narodowe, 

Jugosłowiańska 

Armia Narodowa 

(JNA), Siły Obrony 

Terytorialnej, 

UNPROFOR – Siły 

Ochronne Organi-

zacji Narodów Zjed-

noczonych, EUFOR 

Althea – misja poko-

jowa Unii Europej-

skiej  

– przedstawia gene-

– charakteryzuje 

genezę i przebieg 

wybranych konflik-

tów międzynarodo-

wych i etnicznych w 

Europie zachodniej i 

środkowej 

– przedstawia zło-

żoną etnicznie sytu-

ację Belgii 

– porównuje i oce-

nia sposoby rozwią-

zywania problemów 

międzynarodowych 

i etnicznych w Eu-

ropie 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Tragedia w Sre-

brenicy, Sekretarz 

Generalny ONZ, 

Kofi Annan, Ośro-

dek 

Informacji ONZ w 

Warszawie wska-

zuje bezpośred-

nich i pośrednich 

odpowiedzialnych 

za masakrę w Sre-

brenicy 

– na podstawie 

źródeł kartogra-

ficznych Narodo-

wości zamieszku-

jące Jugosławię w 

1990 roku i Naro-

dowości zamiesz-

– uzasadnia, w ja-

kim stopniu wojna 

w Ukrainie wpływa 

na bezpieczeństwo 

Polski 

– na podstawie źró-

deł kartograficznych 

Wyznania religijne 

w Irlandii Północnej 

w 2011 r., Wyniki 

referendum w 2016 

r. w Irlandii Pół-

nocnej i Wyniki wy-

borów parlamentar-

nych w 2019 r. do-

konuje analizy i 

ocenia możliwe per-

spektywy dalszych 

losów Irlandii Pół-

nocnej 



zę oraz stan obecny 

relacji grecko-

tureckich na Cyprze 

kujące państwa 

byłej Jugosławii w 

2015 r. analizuje i 

porównuje zmiany 

etniczne na obsza-

rze byłej Jugosła-

wii i wykazuje 

dominujące ten-

dencje 

 

13. Konflikty mię-

dzynarodowe i et-

niczne na obszarze 

poradzieckim 

– wyjaśnia pojęcia: 

aneksja Krymu, 

Euromajdan, Do-

niecka Republika 

Ludowa (DRL) i 

Ługańska Republi-

ka Ludowa (LPR), 

protokół miński, 

Naddniestrze, re-

wolucją róż, Osetia 

Południowa, Ab-

chazja, konflikt 

azersko-ormiański 

– wyjaśnia pojęcia: 

rewolucja godności 

lub ukraińska wio-

sna, drugi protokół 

miński, Naddnie-

strzańska Republika 

Mołdawska, wojny 

osetyńsko-

gruzińskie, wojna 

abchasko-gruzińska, 

Republika Górskie-

go Karabachu 

– przedstawia gene-

zę i przebieg wybra-

nych konfliktów 

międzynarodowych 

i etnicznych na ob-

szarze poradzieckim 

– charakteryzuje 

przyczyny oraz 

przebieg I i II wojny 

czeczeńskiej oraz 

omawia aktualną 

sytuację społeczno-

polityczną w Cze-

czeni 

– przedstawia zaan-

gażowanie Federacji 

Rosyjskiej w kon-

flikty zbrojne na 

obszarze poradziec-

kim 

– porównuje i 

ocenia sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów w Eu-

ropie Zachodniej i 

na obszarze pora-

dzieckim 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego Liczba ofiar 

konfliktu w Abcha-

zji i Osetii Połu-

dniowej w latach 

1991–2011 doko-

nuje analizy skut-

ków tych konflik-

tów 

– analizuje sytuację 

społeczno-

polityczną mniej-

szości narodowych 

na terenie Federacji 

Rosyjskiej 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Liczba ofiar konflik-

tu o Górski Kara-

bach w latach 1989–

2020 i źródła karto-

graficznego Skala 

ofiar konfliktów w 

północnej Afryce i 

południowo-

zachodniej Azji w 

2020 r. analizuje 

zasięg i skalę zapre-

zentowanego kon-

fliktu 

 



14. Konflikty mię-

dzynarodowe i et-

niczne na obszarze 

Środkowego i Dale-

kiego Wschodu 

– wyjaśnia pojęcia: 

konflikt w Afgani-

stanie, interwencja 

radziecka w Afga-

nistanie, talibowie, 

Al-Kaida, Państwo 

Islamskie (IS), Re-

publika Koreańska, 

Koreańska Repu-

blika Ludowo-

Demokratyczna, 

rozejm w Panmun-

dżomie, Narodowy 

Front Wyzwolenia 

Moro (MNLF), 

Islamski Front 

Wyzwolenia Moro, 

Konflikt o Kaszmir, 

deklaracja tasz-

kiencka, status 

autonomiczny 

– wyjaśnia pojęcia: 

Islamska Republika 

Afganistanu, Islam-

ski Emirat Afgani-

stanu, Międzynaro-

dowe Siły Wsparcia 

Bezpieczeństwa 

(NATO-ISAF), 

Afgańskie Narodowe 

Siły Bezpieczeństwa, 

IS-K, rebelia 

Hukbalahap (Huk), 

Moro, Abu Sayyaf, 

Islamscy Bojownicy 

o Wolność Bangsa-

moro 

– przedstawia gene-

zę wybranych kon-

fliktów międzynaro-

dowych i etnicznych 

na obszarze Środ-

kowego i Dalekiego 

Wschodu 

– charakteryzuje 

przebieg wybranych 

konfliktów między-

narodowych i et-

nicznych na obsza-

rze Środkowego i 

Dalekiego Wschodu 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób ideologia 

komunistyczna 

wpłynęła na sytuację 

polityczną i między-

narodową na Półwy-

spie Indochińskim 

– na podstawie tek-

stu źródłowego R. 

Tomańskiego Ucie-

kinierzy z kraju wię-

zienia, forsal.pl, 20 

maja 2016, przed-

stawia sytuację spo-

łeczno-polityczną w 

Korei Północnej  

 

– porównuje i 

ocenia sposoby 

rozwiązywania 

wybranych kon-

fliktów międzyna-

rodowych i et-

nicznych 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego Liczba ofiar 

konfliktów zbroj-

nych i zamachów 

w Afganistanie w 

latach 1989–2020 

dokonuje analizy 

skutków tego kon-

fliktu 

– na podstawie 

źródła kartogra-

ficznego Skala 

ofiar konfliktów w 

Azji Centralnej w 

2020 r. wg Uppsa-

la Conflict Data 

Project (UCDP) 

analizuje skutki 

konfliktów zbroj-

nych w Azji Cen-

tralnej 

– porównuje sytu-

ację polityczną i 

międzynarodową 

– uzasadnia, które z 

państw Azji Środ-

kowej i Wschodniej 

jest najbardziej nie-

stabilne wewnętrz-

nie oraz przedstawia 

argumenty na po-

parcie swojego wy-

boru 

– analizuje informa-

cje i przedstawia 

przyczyny oraz 

przebieg exodusu 

Rohingja z północ-

nej Birmy; opisuje 

aktualną sytuację 

społeczno-

polityczną w Birmie 

oraz sytuację spo-

łeczno-prawną gru-

py etnicznej Ro-

hingja 



na Półwyspie In-

dochińskim z sy-

tuacją na Półwy-

spie Koreańskim 

 

15. Konflikty mię-

dzynarodowe i et-

niczne na obszarze 

Afryki i Bliskiego 

Wschodu 

– wyjaśnia pojęcia: 

konflikt arabsko-

izraelski, Organi-

zacja Wyzwolenia 

Palestyny (OWP), 

wojna sześcio-

dniowa, wojna Jom 

Kippur, Islamski 

Ruch Oporu „Ha-

mas”, Autonomia 

Palestyńska, Dru-

ga Intifada (tzw. 

Intifada Al-Aksa), 

wojna iracko-

irańska, aneksja 

Kuwejtu, operacja 

„Pustynna burza”, 

I wojna w Zatoce 

Perskiej z 1991 r., 

II wojna w Zatoce 

Perskiej z 2003 r., 

Państwo Islamskie 

(IS, ISIS), Arabska 

Wiosna Ludów, 

Hezbollah, Grupy 

Wagnera, kryzys 

migracyjny w Eu-

– wyjaśnia pojęcia: 

Zachodni Brzeg 

Jordanu, Strefa Ga-

zy, Pierwsza Intifa-

da (tzw. rewolucja 

kamieni), Brygady 

Męczenników al-

Aksy, kalifat Daesz, 

wojna domowa w 

Syrii, wojna domo-

wa w Libii, II wojna 

domowa w Libii, 

Powszechny Kon-

gres Narodowy, 

Rząd Porozumienia 

Narodowego, Izba 

Reprezentantów z 

siedzibą w Tobruku, 

Libijska Armia Na-

rodowa (LNA), Rząd 

Jedności Narodo-

wej, wojna domowa 

w Somalii, Misja 

pokojowa UNO-

SOM, Unia Trybu-

nałów Islamskich 

(UTI), misja Unii 

– charakteryzuje 

przebieg wybranych 

konfliktów między-

narodowych i et-

nicznych na obsza-

rze poradzieckim 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Liczba ofiar wojen i 

zamachów terrory-

stycznych w Iraku w 

latach 1989–2020 

wyjaśnia skutki kon-

fliktu zbrojnego 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Liczba ofiar wojny 

domowej w Syrii w 

latach 2011–2020 

wyjaśnia skutki kon-

fliktu zbrojnego 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Liczba ofiar wojny 

domowej w Libii 

wyjaśnia skutki kon-

fliktu zbrojnego 

– porównuje i 

ocenia sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów w Eu-

ropie Zachodniej i 

na obszarze pora-

dzieckim 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego Liczba ofiar 

konfliktu arabsko-

izraelskiego w 

latach 1989–2020 

dokonuje analizy 

skutków konfliktu 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

P. Mazur, Wagne-

rowcy w Syrii – 

wykorzystanie 

PMC przez Rosję 

w konflikcie syryj-

skim, Studia de 

Securitate 8 

(2018) uzasadnia 

celowość stoso-

wania w konflik-

– analizuje i ocenia 

rolę ONZ w rozwią-

zywaniu konfliktów 

zbrojnych w Afryce 

i na Bliskim 

Wschodzie 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Liczba ofiar prze-

mocy na świecie w 

latach 1989–2020 

dokonuje analizy i 

wyjaśnia, jakie wy-

darzenie wpłynęło 

na znaczący wzrost 

ofiar przemocy jed-

nostronnej w 1994 

roku 

– na podstawie kar-

todiagramu Zróżni-

cowanie etniczno-

religijne Iraku w 

2014 roku analizuje 

możliwość rozpadu 

Iraku na trzy części: 

kurdyjską na półno-

cy, sunnicką wokół 



ropie, Róg Afryki Afrykańskiej AMI-

SOM 

– przedstawia gene-

zę wybranych kon-

fliktów międzynaro-

dowych i etnicznych 

na obszarze pora-

dzieckim 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Liczba ofiar wojny 

domowej w Somalii 

wyjaśnia skutki kon-

fliktu zbrojnego 

tach zbrojnych 

prywatnych firm 

wojskowych 

Bagdadu i szyicką 

na południu 

– na podstawie kar-

todiagramu Kryzys 

migracyjny w Euro-

pie w latach 2015–

2016 oraz źródła 

statystycznego Skala 

ofiar wojny w Syrii 

2011–2020 analizuje 

skutki konfliktu 

zbrojnego 

 

16. Terroryzm we 

współczesnym świe-

cie 

– wyjaśnia pojęcia: 

terroryzm, terror, 

terror państwowy, 

Irlandzka Armia 

Republikańska 

(IRA), Kraj Ba-

sków i Wolność 

(ETA), Al-Kaida, 

Państwo Islamskie, 

cyberterroryzm, 

prawo szariatu, 

działania represyj-

ne, działania pre-

wencyjne, konwen-

cje, Interpol 

– wyjaśnia pojęcia: 

terroryzm nowej 

generacji, państwa 

zbójeckie, ustawa 

USA Patriot Act, 

ustawa NDAA (ang. 

National Defence 

Authorization Act of 

2012), specjalne 

agendy: Europol i 

TREVI (ang. Terror-

ism, Radicalism, 

Extremism and Vio-

lence International) 

– rozumie, na czym 

polega istota terro-

ryzmu 

– przedstawia źródła 

terroryzmu, sposoby 

– przedstawia cele i 

metody działania 

terrorystów 

– wyjaśnia przyczy-

ny i sposoby zwal-

czania terroryzmu 

– charakteryzuje i 

ocenia różne sposo-

by zapobiegania 

terroryzmowi i jego 

zwalczania 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego Liczba ofiar 

ataków terrory-

stycznych w latach 

2018–2019 anali-

zuje społeczne 

skutki terroryzmu 

– na podstawie 

źródła kartogra-

ficznego Ataki 

terrorystyczne w 

2020 roku analizu-

je mapę i podaje 

nazwy państw, w 

których doszło do 

największej liczby 

zamachów terrory-

stycznych w 2020 

– ocenia strategie 

walki z terrorystami 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Wybrane organiza-

cje terrorystyczne i 

ilość spowodowa-

nych przez nie ofiar 

śmiertelnych doko-

nuje analizy działal-

ności organizacji 

terrorystycznych na 

świecie i ich śmier-

telnych ofiar 



i skutki działania 

terrorystów oraz 

odnosi się do wy-

branych przykładów 

 

roku 

17. Sposoby rozwią-

zywania konfliktów 

między narodami i 

państwami 

– wyjaśnia pojęcia: 

spór międzynaro-

dowy, konflikt mię-

dzynarodowy, kon-

sultacje, negocja-

cje, mediacje, ko-

misje badawcze, 

sądownictwo mię-

dzynarodowe, arbi-

traż, Stały Trybu-

nał Rozjemczy, 

rozwiązania siło-

we, rozstrzyganie 

spraw przez orga-

nizacje międzyna-

rodowe, pomoc 

rozwojowa, pomoc 

humanitarna, be-

neficjent, know-

how 

– wyjaśnia pojęcia: 

metody dyploma-

tyczne, dobre usługi, 

koncyliacje (komisje 

pojednawcze), Mię-

dzynarodowy Try-

bunał Sprawiedli-

wości (MTS), Euro-

pejski Trybunał 

Sprawiedliwości, 

Europejski Trybunał 

Praw Człowieka, 

Międzynarodowy 

Trybunał Prawa 

Morza, Nagroda 

Pokojowa Księgarzy 

Niemieckich, Na-

groda im. Andrieja 

Sacharowa, Poko-

jowa Nagroda No-

bla 

– przedstawia spo-

soby rozstrzygania 

sporów międzyna-

rodowych 

 

– charakteryzuje 

podstawowe formy 

pomocy rozwojowej 

– przedstawia przy-

kładowe postacie 

nagrodzone dowolną 

nagrodą działalności 

dla dobra praw 

człowieka, pokoju i 

demokracji 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób każdy oby-

watel może wziąć 

udział w niesieniu 

pomocy humanitar-

nej 

– charakteryzuje 

umowy i inicjaty-

wy międzynaro-

dowe na rzecz 

ograniczenia broni 

masowego rażenia 

– analizuje i oce-

nia skuteczność 

różnych metod 

pojednawczych 

– analizuje zasady 

udzielania pomocy 

rozwojowej i huma-

nitarnej 

– dokonuje analizy 

uzasadnień dla przy-

znanych Pokojo-

wych Nagród Nobla, 

wskazuje tą z nich, 

która jest najbardziej 

i najmniej zasadna 

oraz uzasadnia swój 

wybór 

18. Jak daleko mo- – wyjaśnia pojęcie – przedstawia opinie – porównuje oba – przedstawia wła- – formułuje i uza-



żemy się posunąć w 

zwalczaniu terrory-

zmu? Dyskusja 

terroryzm dotyczące pojęcia 

terroryzm i aspek-

tów użycia siły w 

jego zwalczaniu 

teksty źródłowe i 

zawarte w nich opi-

nie 

sne stanowisko 

wobec przedsta-

wionego problemu  

– ocenia i popiera 

własne stanowisko 

odpowiednimi 

argumentami 

 

sadnia własne sta-

nowisko na forum 

publicznym 

19. Konflikty mię-

dzynarodowe – lek-

cja powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

20. Konflikty mię-

dzynarodowe – lek-

cja sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

III. Organizacje międzynarodowe 

21. Organizacja Na-

rodów Zjednoczo-

nych 

– wyjaśnia pojęcia:  

ONZ, Deklaracja 

Narodów Zjedno-

czonych, Karta 

Narodów Zjedno-

czonych, Rada 

Bezpieczeństwa, 

Zgromadzenie 

Ogólne, Rada Go-

spodarczo-

Społeczna, Mię-

dzynarodowy Try-

bunał Sprawiedli-

wości, Rada Praw 

– wyjaśnia pojęcia: 

misje pokojowe, 

operacje pokojowe, 

Rada Powiernicza, 

rezolucje 

– przedstawia cele i 

zadania ONZ 

– wymienia główne 

organy ONZ 

– omawia kompe-

tencje poszczegól-

nych organów ONZ 

– wyjaśnia, jak do-

szło do powstania 

– omawia udział 

Polski w działaniach 

ONZ: plany, rezolu-

cje i misje pokojowe 

– przedstawia wkład 

ONZ w utrzymanie 

pokoju i bezpieczeń-

stwa na świecie 

– wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywają poszcze-

gólne państwa nale-

żące do ONZ 

– charakteryzuje 

działalność ONZ 

na świecie (opera-

cje pokojowe) 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego World Atlas 

of Global Issues 

analizuje budżet 

misji pokojowych 

ONZ w latach 

1990–2017 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

– uzasadnia sku-

teczność i zasadność 

działalności ONZ 

– analizuje sposoby 

finansowania ONZ 

– ocenia, czy inter-

pretacja Karty Na-

rodów Zjednoczo-

nych pozwala na 

ingerencję w we-

wnętrzny konflikt 

zbrojny (wojnę do-

mową) 

 



Człowieka, Mię-

dzynarodowy Try-

bunał Karny 

– podaje wszystkie 

zasady, na których 

oparła swoją dzia-

łalność ONZ 

 

ONZ Karta Narodów 

Zjednoczonych 

wymienia zadania, 

które postawiono 

przed ONZ 

22. Organizacje wy-

specjalizowane i 

agendy ONZ 

– wyjaśnia pojęcia:  

organizacje wy-

specjalizowane 

ONZ, Wysoki Ko-

misarz do spraw 

Praw Człowieka 

ONZ, UNESCO, 

Międzynarodowa 

Organizacja Pra-

cy, Organizacja 

Narodów Zjedno-

czonych do spraw 

Oświaty, Nauki i 

Kultury, Światowa 

Organizacja 

Zdrowia, Organi-

zacja Narodów 

Zjednoczonych do 

spraw Wyżywienia 

i Rolnictwa  

 

– wyjaśnia pojęcia: 

Światowa Biblioteka 

Cyfrowa, Systemy 

Wczesnego Ostrze-

gania przed Tsuna-

mi, Międzynarodo-

wego Komitetu 

Bioetyki, Międzyna-

rodowy Program 

Sieci Katedr UNE-

SCO Europejska 

Koalicja Miast prze-

ciwko Rasizmowi 

UNESCO, Agenda 

na rzecz zrównowa-

żonego rozwoju 

2030  

– omawia cele i za-

dania wyspecjalizo-

wanych organizacji 

ONZ 

– charakteryzuje 

zaangażowania Pol-

ski w działalność 

organizacji wyspe-

cjalizowanych ONZ 

– przedstawia orga-

nizacje, fundusze i 

agencje działające 

przy ONZ 

– wyjaśnia, jakie 

organizacje między-

narodowe mogłyby 

się zająć realizacją 

określonych celów 

milenijnych 

– charakteryzuje 

zadania WHO, 

FAO, UNESCO i 

ILO 

– analizuje dzia-

łalność WHO 

– podaje wybrane 

sukcesy WHO 

– porównuje jej 

działania w czasie 

poprzedzającym 

pandemię i w cza-

sie pandemii 

– uzasadnia, jakie 

Agendy działają na 

rzecz zrównoważo-

nego rozwoju 2030, 

wskazuje cele, które 

są najłatwiejsze i 

najtrudniejsze do 

realizacji w wyzna-

czonym czasie 

– ocenia, na ile cele 

milenijne zostały 

zrealizowane 

23. Rola Rady Eu-

ropy i OBWE w Eu-

ropie 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rada Europy, Eu-

ropejska konwen-

– wyjaśnia pojęcia: 

Organizacja Bezpie-

czeństwa i Współ-

– charakteryzuje 

działalność Adama 

Rapackiego, jego 

– wskazuje na 

mapie państwa 

członkowskie i 

– uzasadnia, że 

BWE angażuje się w 

zapewnienie bezpie-



cja o ochronie 

praw człowieka i 

podstawowych 

wolności, Konwen-

cja ramowa o 

ochronie praw 

mniejszości naro-

dowych, Europej-

ski Trybunał Praw 

Człowieka 

– omawia cele i 

zasady działania 

Rady Europy i 

OBWE 

pracy w Europie, 

Europejska Karta 

Socjalna, Konferen-

cja OBWE  

– omawia najważ-

niejsze instytucje 

polityczne przy 

OBWE, Kongres 

Europejski w Hadze 

– przedstawia przy-

czyny powstania 

Rady Europy i 

OBWE 

wkład w zapewnie-

nie bezpieczeństwa 

na świecie 

– przedstawia etapy 

rozszerzenia Rady 

Europy 

– wyjaśnia genezę 

powstania, strukturę 

oraz działalność 

Rady Europy i 

OBWE 

partnerskie oraz 

kraje współpracu-

jące z OBWE 

– porównuje cele i 

zasady działania 

organizacji 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Ile Polska płaci za 

bycie członkiem 

organizacji mię-

dzynarodowych 

podaje, jakiego 

rodzaju wydatki 

ponosi Polska jako 

członek organiza-

cji międzynaro-

dowych 

– wymienia korzy-

ści dla Polski z 

członkostwa w 

organizacjach 

międzynarodo-

wych  

 

czeństwa zbiorowe-

go i pokoju w Euro-

pie oraz pokojową 

współpracę państw 

członkowskich 

– analizuje misje 

wyjaśniające i ope-

racje pokojowe, w 

które angażowała się 

OBWE 

– dokonuje analizy 

działalności OBWE; 

ocenia, czy spełnia 

swoją funkcję 

24. Rola Organizacji 

Paktu Północnoat-

lantyckiego w sys-

temie bezpieczeń-

stwa międzynaro-

dowego 

– wyjaśnia pojęcia:  

bezpieczeństwo 

ekonomiczne, eko-

logiczne, uniwer-

salny system bez-

pieczeństwa, re-

gionalne systemy 

– wyjaśnia pojęcia: 

polityka unilateral-

na, multilateralna, 

hegemonistyczny, 

Grupa Planowania 

Nuklearnego, So-

jusznicze Dowódz-

– charakteryzuje 

operacje pokojowe i 

militarne NATO 

– przedstawia, jak 

zmieniały się zało-

żenia strategiczne 

Paktu Północnoat-

– charakteryzuje 

rodzaje bezpie-

czeństwa w sto-

sunkach między-

narodowych 

– na podstawie 

źródła Traktat 

– analizuje zasadę 

Salus rei publicae 

suprema lex (esto) – 

Dobro państwa 

niech będzie najwyż-

szym prawem, poda-

je moralnie dobre i 



bezpieczeństwa i 

współpracy mię-

dzynarodowej, 

strategia zmaso-

wanego odwetu, 

koncepcja defen-

sywna, Rada Pół-

nocnoatlantycka, 

Międzynarodowe 

Siły Wsparcia Bez-

pieczeństwa 

– omawia genezę i 

strukturę NATO 

twa Operacji, Allied 

Force, Kosovo For-

ce (KFOR), Między-

narodowe Siły Im-

plementacyjne, Mi-

sja w Darfurze, Siły 

Stabilizacyjne, oint 

Guard (misja Althea 

– omawia rolę Sta-

nów Zjednoczonych 

w NATO 

– przedstawia moż-

liwości zwiększenia 

bezpieczeństwa mi-

litarnego, surowco-

wego i energetycz-

nego, jakie dają Pol-

sce regionalne sys-

temy współpracy 

międzynarodowej 

 

lantyckiego 

– wyjaśnia, z czego 

składają się siły 

zbrojne NATO 

północnoatlantyc-

ki z 4 kwietnia 

1949 r. wyjaśnia, 

co mogą zrobić 

pozostałe państwa 

Sojuszu w przy-

padku zbrojnej 

napaści na które-

kolwiek z państw 

członkowskich 

– na podstawie 

materiału źródło-

wego Współczesne 

pojmowanie bez-

pieczeństwa oma-

wia modele bez-

pieczeństwa mię-

dzynarodowego 

złe przykłady sto-

sowania tej zasady 

jako racji stanu pań-

stwa 

– dokonuje analizy 

tego, jakie nakłady 

budżetowe są prze-

znaczane na obron-

ność w krajach NA-

TO  

25. Organizacje re-

gionalne i subregio-

nalne o charakterze 

ogólnym 

– wyjaśnia pojęcia:  

Wspólnota Niepod-

ległych Państw, 

GUAM – Organi-

zacja na rzecz De-

mokracji i Rozwo-

ju, Stowarzyszenie 

Narodów Azji 

Południowo-

Wschodniej, Orga-

nizacja Jedności 

– wyjaśnia pojęcia: 

Unia Afrykańska, 

Liga Państw Arab-

skich, Organizacja 

Państw Amerykań-

skich, Unia Pana-

merykańska 

– przedstawia orga-

nizacje międzynaro-

dowe 

– charakteryzuje 

rodzaj napięć w 

OPA wywołane sy-

tuacją na Kubie 

– przedstawia, czy 

członkostwo pań-

stwa w kilku organi-

zacjach o różnych 

celach bardziej ta-

kiemu państwu po-

maga, czy szkodzi 

– charakteryzuje 

organizacje regio-

nalne i subregio-

nalne w Ameryce 

Południowej 

– analizuje mapę i 

podaje nazwy pań-

stw, w których są 

zlokalizowane 

siedziby wskaza-

nych organizacji 

– uzasadnia, czy 

członkostwo w or-

ganizacjach mię-

dzynarodowych 

bardziej sprzyja 

państwom słabszym 

czy silnym 

– ocenia, czy ta ini-

cjatywa polityczna 

jest bardziej formą 

manifestacji nieza-



Afrykańskiej leżności politycznej 

względem Rosji, czy 

też ma realne pod-

stawy do współdzia-

łania w dążeniu do 

określonych korzy-

ści politycznych 

i gospodarczych. 

 

26. Organizacje 

międzynarodowe o 

charakterze poli-

tyczno-

ekonomicznym 

– wyjaśnia pojęcia: 

międzynarodowa 

ekonomia politycz-

na, Międzynaro-

dowy Fundusz Wa-

lutowy (IMF), 

Międzynarodowy 

Bank Odbudowy i 

Rozwoju (IBRD), 

Bank Światowy, 

Światowa Organi-

zacja Handlu 

(WTO), Organiza-

cja Współpracy 

Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD), 

Organizacja Pań-

stw Eksportujących 

Ropę Naftową 

(OPEC), Środko-

woeuropejska Stre-

fa Wolnego Handlu 

(CEFTA), Północ-

– wyjaśnia pojęcia: 

autarkia, Rada Gu-

bernatorów, Rada 

Wykonawcza, Banco 

del Sur (Bank Połu-

dnia), Układ ogólny 

w sprawie taryf cel-

nych i handlu 

(GATT), Organ Roz-

strzygania Sporów, 

Organ Przeglądu 

Polityki Handlowej, 

Organizacja Euro-

pejskiej Współpracy 

Gospodarczej (OE-

EC) 

– omawia zasady 

handlu międzynaro-

dowego 

– charakteryzuje 

cele i główne zada-

nia wybranych or-

ganizacji o charakte-

rze polityczno-

ekonomicznym 

– wyjaśnia cele, 

które stawiają sobie 

takie organizacje, 

jak IMF, Bank 

Światowy i WTO 

– na podstawie 

schematu: Grupa 

Banku Światowego 

przedstawia powią-

zania Banku Świa-

towego z innymi 

organizacjami finan-

sowymi 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Światowe rezerwy 

ropy naftowej w 

– porównuje 

wpływ wybranych 

organizacji na 

światową gospo-

darkę 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Andrzeja Poczo-

buta Mińsk zbliża 

się do WTO. Mimo 

woli przedstawia 

wszystkie skutki 

dla białoruskiej 

gospodarki wyni-

kające ze wstąpie-

nia Rosji do WTO 

oraz ocenia traf-

ność prognoz na 

temat stanu biało-

ruskiej gospodarki 

z perspektywy 

czasu 

– na podstawie 

– analizuje rolę, jaką 

odegrały największe 

organizacje ekono-

miczne w gospodar-

ce na świecie po II 

wojnie światowej 

– na podstawie źró-

dła statystycznego – 

diagramów: Wyso-

kość udziałów (quo-

ta) państw człon-

kowskich IMF w 

2021 r. w procen-

tach i Siła głosu 

(votes) państw 

członkowskich IMF 

w 2021 r. w procen-

tach dokonuje anali-

zy zależność między 

wielkością udziału a 

siłą głosu państw 

członkowskich w 

IMF oraz podaje, 



noamerykańska 

Strefa Wolnego 

Handlu (NAFTA), 

Porozumienie Sta-

nów Zjednoczo-

nych, Meksyku i 

Kanady (USMCA) 

(NAFTA 2.0 albo 

Nowa NAFTA), 

Wspólnota Gospo-

darcza Azji i Pacy-

fiku (APEC) 

2018 r. ze szczegól-

nym uwzględnieniem 

krajów OPEC anali-

zuje diagramy i 

wymienia dwa kon-

tynenty, na których 

leży najwięcej pań-

stw zrzeszonych w 

OPEC, oraz podaje, 

z jakiego kraju zrze-

szonego w OPEC 

Polska mogłaby 

sprowadzać ropę 

naftową najkrótszą 

drogą morską 

 

źródła statystycz-

nego Cena ropy 

naftowej analizuje 

zmiany cen tego 

surowca w latach 

2000–2020 

– charakteryzuje 

historię członko-

stwa Polski w 

IMF, IBRD, WTO 

i OECD 

które z państw nale-

żących do G7 mają 

w IMF siłę głosów 

większą niż 3% 

27. Organizacje    

subregionalne i inne 

formy współpracy 

międzynarodowej w 

Europie 

– wyjaśnia pojęcia: 

organizacja mię-

dzynarodowa, or-

ganizacja regio-

nalna, organizacja 

subregionalna, 

Inicjatywa Środ-

kowoeuropejska 

(CEI), Rada Nor-

dycka (NC), Rada 

Państw Morza Bał-

tyckiego (CBSS), 

Rada Bałtycka 

(BA), Trójkąt We-

imarski, Grupa 

Wyszehradzka 

– wyjaśnia pojęcia: 

grupy nieformalne, 

Prezydium (Rady 

Nordyckiej), Skan-

dynawskie Linie 

Lotnicze SAS, Komi-

tet Wyższych Urzęd-

ników, Bałtycka 

Rada Prezydentów, 

Bałtycka Rada Mini-

strów, Zgromadze-

nie Bałtyckie, for-

muła „V4+”, Mię-

dzynarodowy Fun-

dusz Wyszehradzki 

(IVF) 

– charakteryzuje 

cele wybranych or-

ganizacji regional-

nych i subregional-

nych w Europie 

– przedstawia po-

dział organizacji 

międzynarodowych 

ze względu na ob-

szar ich oddziały-

wania 

– analizuje i oce-

nia członkostwo 

Polski w wybra-

nych organiza-

cjach i grupach 

nieformalnych 

– na podstawie 

źródła kartogra-

ficznego Europej-

skie organizacje 

regionalne i su-

bregionalne 

przedstawia zasięg 

działania wymie-

nionych organiza-

cji 

– analizuje i ocenia 

informacje, w jakim 

stopniu państwa 

członkowskie Grupy 

Wyszehradzkiej 

prezentują jednolity 

front i wspólnotę 

interesów na forum 

UE i poza nią 

– dokonuje analizy 

inicjatywy Via Car-

patia i stanu jej rea-

lizacji oraz rozważa, 

jaką rolę może ode-

grać w przyszłości 

ten szlak komunika-



(V4), Inicjatywa 

Trójmorza (BABS), 

Via Carpatia, 

Fundusz Inwesty-

cyjny Inicjatywy 

Trójmorza 

 

– omawia podsta-

wowe funkcje orga-

nizacji międzynaro-

dowych 

cyjny  

28. Czy organizacje 

międzynarodowe 

nadążają za zmie-

niającą się rzeczywi-

stością? – dyskusja 

– wyjaśnia pojęcie: 

organizacja mię-

dzynarodowa 

– przedstawia opinie 

dotyczące działalno-

ści organizacji mię-

dzynarodowych w 

zmieniającej się 

rzeczywistości za-

warte w zamiesz-

czonych źródłach  

– porównuje obie 

opinie dotyczące 

słabości ONZ i 

WHO oraz propozy-

cje zmian, aby stały 

się one bardziej 

efektywne w działa-

niu 

– przedstawia wła-

sne stanowisko 

wobec problemu 

zamieszczonego w 

temacie lekcji 

– ocenia i popiera 

własne stanowisko 

odpowiednimi 

argumentami 

 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko na forum 

publicznym 

29. Organizacje 

międzynarodowe – 

lekcja powtórzenio-

wa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

30. Organizacje 

międzynarodowe – 

lekcja sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

IV. Integracja europejska 

31. Geneza integra-

cji europejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: 

integracja europej-

ska, kultura an-

tyczna, praojcowie 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rada Wzajemnej 

Pomocy Gospodar-

czej (RWPG), pau-

– charakteryzuje 

najważniejsze akty 

prawa pierwotnego 

– przedstawia ka-

– charakteryzuje 

znaczenie najważ-

niejszych trakta-

tów procesu inte-

– na podstawie 

schematu Filary 

współpracy Unii 

Europejskiej usta-



zjednoczonej Eu-

ropy, deklaracja 

Schumana, Euro-

pejska Wspólnota 

Węgla i Stali, trak-

taty rzymskie, Eu-

ropejska Wspólno-

ta Gospodarcza 

(EWG), Europej-

ska Wspólnota 

Energii Atomowej 

(EWEA, potocznie 

Euratom), układ z 

Schengen, Jednoli-

ty akt europejski, 

traktat z 

Maastricht, Traktat 

o Unii Europejskiej 

(TUE), Traktat 

ustanawiający 

Wspólnotę Euro-

pejską (TWE), 

traktat nicejski, 

traktat lizboński, 

Traktat o funkcjo-

nowaniu Unii Eu-

ropejskiej (TFUE) 

peryzacja, traktat o 

fuzji (podpisany 

8.04.1965 r.), Zgro-

madzenie Parlamen-

tarne, Jednolity akt 

europejski z 1986 r., 

Traktat ustanawia-

jący Konstytucję dla 

Europy 

– wskazuje kulturo-

we i historyczne 

podwaliny jedności 

europejskiej 

lendarium rozsze-

rzania się wspólnoty 

europejskiej 

– na podstawie 

schematu Kształto-

wanie się głównych 

organów Wspólnot 

Europejskich i insty-

tucji Unii Europej-

skiej analizuje ewo-

lucję zmian struktu-

ry głównych orga-

nów i instytucji WE 

i UE 

– na podstawie źró-

dła kartograficznego 

Etapy rozszerzania 

UE przedstawia ko-

lejne etapy zmian w 

strukturze EWG i 

UE w latach 1958–

2020 

gracji europejskiej 

– analizuje infor-

macje na temat 

przyczyn niepo-

wodzenia procesu 

ratyfikacyjnego 

Traktatu ustana-

wiającego Konsty-

tucję dla Europy 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Deklaracja Schu-

mana (9 maja 

1950 r.) wskazuje, 

jakie działania 

podejmowała 

Francja w służbie 

pokojowi i ocenia 

ich wagę; podaje, 

o jakich zadaw-

nionych antagoni-

zmach między 

Francją a Niem-

cami myślał Ro-

bert Schuman oraz 

wymienia pięć 

powodów powsta-

nia wspólnoty 

węgla i stali 

 

nowione traktatem z 

Maastricht dokonuje 

analizy współpracy 

w UE w ramach 

trzech filarów 

– analizuje proces 

występowania 

Wielkiej Brytanii z 

UE oraz wskazuje, 

jakie zjawiska spo-

łeczne i polityczne 

doprowadziły do 

negatywnego wyni-

ku referendum z 

2016 r. 

32. Instytucje Unii 

Europejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: 

Traktat o Unii Eu-

– wyjaśnia pojęcia: 

grupa trzech państw 

– przedstawia funk-

cje Parlamentu Eu-

– charakteryzuje 

kompetencje 

– analizuje mecha-

nizmy funkcjono-



ropejskiej (TUE), 

Traktat o funkcjo-

nowaniu Unii Eu-

ropejskiej (TFUE), 

Traktat lizboński, 

Rada Europejska, 

Rada (Rada Mini-

strów lub Rada 

UE), Parlament 

Europejski, Komi-

sja Europejska, 

Trybunał Sprawie-

dliwości UE, Try-

bunał Sprawiedli-

wości, Sąd (I in-

stancji), Sąd do 

spraw Służby Pu-

blicznej, wykładnia 

prawa, Trybunał 

Obrachunkowy, 

Europejski Bank 

Centralny (EBC), 

Europejski System 

Banków Central-

nych (ESBC). Eu-

rosystem, zasada 

równowagi insty-

tucjonalnej, zasada 

ram instytucjonal-

nych, zasada lojal-

nej współpracy, 

Wysoki Przedsta-

(tzw. trio), Rada do 

Spraw Ogólnych, 

Rada do Spraw Za-

granicznych, Rada 

do Spraw Edukacji, 

Młodzieży, Kultury i 

Sportu, Rada do 

Spraw Konkuren-

cyjności, Rada do 

Spraw Rolnictwa i 

Rybołówstwa, Rada 

do Spraw Gospo-

darczych i Finanso-

wych, Rada do 

Spraw Środowiska, 

Rada do Spraw 

Transportu, Teleko-

munikacji i Energii, 

Rada do Spraw 

Wymiaru Sprawie-

dliwości i Spraw 

Wewnętrznych, Ra-

da do Spraw Za-

trudnienia, Polityki 

Społecznej, Zdrowia 

i Ochrony Konsu-

mentów, Komitet 

Stałych Przedstawi-

cieli (COREPER), 

organy przygoto-

wawcze (komitety i 

grupy robocze) 

ropejskiego  

– charakteryzuje 

zadania najważniej-

szych organów Unii 

Europejskiej 

– przedstawia zada-

nia Europejskiego 

Banku Centralnego i 

Europejskiego Sys-

temu Banków Cen-

tralnych 

– wyjaśnia legitymi-

zację Rady Europej-

skiej i Parlamentu 

Europejskiego 

– na podstawie źró-

dła ikonograficzne-

go – rysunku saty-

rycznego – wyjaśnia 

problem, na który 

zwraca uwagę jego 

autor oraz proponuje 

dwa sposoby, dzięki 

którym można prze-

ciwdziałać temu 

problemowi 

– wyjaśnia, na czym 

polega szczególna 

pozycja Rady Euro-

pejskiej 

głównych orga-

nów Unii Europej-

skiej 

– porównuje upo-

sażenia w instytu-

cjach UE z ich 

odpowiednikami 

w Polsce 

– na podstawie 

tekstu źródłowego: 

Polska wobec eu-

ropeizacji systemu 

politycznego poda-

je zadania Komisji 

Europejskiej oraz 

wymienia czynni-

ki, które ułatwiają 

i utrudniają sku-

teczny wpływ 

państw na Komi-

sję Europejską 

wania i podejmowa-

nia decyzji w euro-

pejskich instytu-

cjach 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Grupy polityczne w 

Parlamencie Euro-

pejskim (stan na 

wrzesień 2021 r.) 

analizuje i przed-

stawia największe 

grupy polityczne w 

Parlamencie Euro-

pejskim oraz te, w 

których działają 

polscy eurodeputo-

wani 

– dokonuje analizy 

struktury sądownic-

twa Unii Europej-

skiej 



wiciel do spraw 

Zagranicznych i 

Polityki Bezpie-

czeństwa 

– omawia funkcje 

Rady UE 

 

– wymienia trzy 

siedziby Parlamentu 

Europejskiego w 

Strasburgu, w Bruk-

seli i w Luksembur-

gu 

33. Prawo Unii Eu-

ropejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: 

zasada solidarno-

ści, zasada subsy-

diarności, zasada 

proporcjonalności, 

zasada supremacji, 

zasada skutku bez-

pośredniego, pra-

wo pierwotne pisa-

ne – prawo trakta-

towe, zasady 

prawne, zwyczaje 

prawa europej-

skiego, prawo sę-

dziowskie, akty 

prawa wtórnego, 

Dziennik Urzędo-

wy Unii Europej-

skiej, formuła jed-

nomyślności 

– wyjaśnia pojęcia: 

prawo legacji, od-

powiedzialność kon-

traktowa (umowna), 

odpowiedzialność 

deliktowa, imple-

mentacja, transpo-

zycja, EUR–Lex, 

zwykła procedura 

prawodawcza, pro-

cedura uproszczona, 

lobbing, zwykła 

większość, większość 

kwalifikowana, za-

sada podwójnej 

większości, mniej-

szość blokująca, 

wzmocniona więk-

szość kwalifikowana 

– omawia hierarchię 

aktów prawnych w 

UE 

 

– wymienia i cha-

rakteryzuje akty 

prawa wtórnego UE 

– na podstawie 

schematu Procedura 

przyjmowania aktów 

ustawodawczych 

przedstawia zwykłą 

procedurę ustawo-

dawczą w UE 

– przedstawia zasa-

dy stanowienia pra-

wa w UE 

– analizuje źródła 

prawa UE 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Traktat o funkcjo-

nowaniu Unii Eu-

ropejskiej przed-

stawia zwykłą 

procedurę prawo-

dawczą 

– analizuje i ocenia 

mechanizmy decy-

zyjne w Unii Euro-

pejskiej 

– dokonuje analizy 

traktatu lizbońskie-

go pod kątem reali-

zacji zasad pomoc-

niczości, subsydiar-

ności i solidarności 

34. Gospodarka Unii 

Europejskie 

– wyjaśnia pojęcia: 

współpraca gospo-

– wyjaśnia pojęcia: 

plan Delorsa, Euro-

– wyjaśnia, na czym 

polegają cztery 

– porównuje do-

chody i wydatki 

– analizuje zasady 

stanowienia budżetu 



darcza, Europejski 

Instytut Walutowy 

(EIW), polityka 

makroekonomicz-

na, budżet UE, 

procedura budże-

towa, Komisja Eu-

ropejska, płatnicy 

netto, beneficjenci 

netto, wspólny ry-

nek UE, swoboda 

przepływu towa-

rów, swoboda 

przepływu osób, 

swoboda przepły-

wu usług, swoboda 

przepływu kapitału 

– omawia formy 

(fazy) integracji 

gospodarczej w 

ujęciu tradycyjnym 

 

system, kryteria 

konwergencji 

(zbieżności), wielo-

letnie ramy finanso-

we UE 

– omawia zasady 

gospodarki budże-

towej UE 

– przedstawia pro-

cedurę tworzenia 

budżetu UE 

swobody wspólnego 

rynku 

– przedstawia zasa-

dy, na których pod-

stawie tworzy się 

budżet UE 

– wyjaśnia, na czym 

polega unia gospo-

darcza i walutowa 

UE 

– na podstawie 

schematu Procedura 

budżetowa charakte-

ryzuje proces 

uchwalania projektu 

budżetu UE 

UE 

– na podstawie 

schematu Kryteria 

konwergencji 

(zbieżności) anali-

zuje, czy Polska 

powinna przyspie-

szyć, czy też 

opóźnić wejście 

do strefy euro 

UE oraz zasady 

funkcjonowania 

wspólnego rynku 

– dokonuje analizy 

źródeł dochodów i 

wydatków z budżetu 

UE 

35. Polityka spójno-

ści i inne polityki 

Unii Europejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: 

polityka spójności, 

Krajowy Plan Od-

budowy (KPO), 

polityka konkuren-

cji UE, polityka 

ochrony konsu-

mentów, polityki 

sektorowe, Euro-

pejski Rok Dzie-

– wyjaśnia pojęcia: 

wieloletnie ramy 

finansowe (WRF), 

Next Generation 

EU, NUTS, Europej-

ska Sieć Konkuren-

cji (ECN), Europej-

ska Grupa Konsul-

tacyjna ds. Konsu-

mentów (ECCG), 

– charakteryzuje 

działalność Unii 

Europejskiej w poli-

tyce spójności spo-

łecznej, gospodar-

czej i terytorialnej 

– przedstawia poli-

tykę sektorową Unii 

Europejskiej w 

dziedzinach: kultu-

– charakteryzuje 

prawa konsumen-

tów w UE w dzie-

dzinie transportu, 

zdrowia publicz-

nego, produktów 

leczniczych i wy-

robów medycz-

nych oraz bezpie-

czeństwa żywno-

– analizuje i ocenia 

działalność Unii 

Europejskiej w wy-

branej polityce sek-

torowej (np. kultu-

ralnej, kształcenia 

młodzieży, badań i 

rozwoju technolo-

gicznego, handlo-

wej, rolnej, transpor-



dzictwa Kulturo-

wego, program 

Kreatywna Euro-

pa, europejskie 

stolice kultury, 

Polityka UE w 

dziedzinie eduka-

cji, program Era-

smus+, Polityka 

UE w dziedzinie 

ochrony środowi-

ska 

– omawia pięć ce-

lów tematycznych 

polityki spójności 

Europejskie Centra 

Konsumenckie (sieć 

ECC), sieć FIN-

NET, ocena oddzia-

ływania na środowi-

sko (OOŚ), Europej-

ska Agencja Środo-

wiska (EEA), Euro-

pejska Sieć Informa-

cji i Obserwacji 

Środowiska (Eio-

net), program moni-

torowania Ziemi 

(Copernicus), kon-

cepcja Europejskie-

go Zielonego Ładu, 

system handlu 

uprawnieniami do 

emisji (ETS) 

– omawia narzędzia 

polityki konkurencji 

UE 

 

ry, kształcenia mło-

dzieży, badań i roz-

woju technologicz-

nego, handlu, rolnic-

twa, transportu, 

ochrony środowiska, 

energii oraz małych 

i średnich przedsię-

biorstw 

– wyjaśnia, na czym 

polega system 

NUTS 

– na podstawie źró-

dła kartograficznego 

określa, czy wszyst-

kie regiony NUTS 2 

odpowiadają pol-

skim jednostkom 

administracyjnym 

ści 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego Zmiany 

udziału najważ-

niejszych obsza-

rów polityki w 

budżecie UE do-

konuje analizy i 

wyciąga wnioski 

towej, ochrony śro-

dowiska, energii, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw) 

36. Obywatel Unii 

Europejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: 

prawa i obowiązki 

w UE, Traktat o 

funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, 

Europejski Rzecz-

nik Praw Obywa-

telskich, zrówno-

ważony rozwój, 

– wyjaśnia pojęcia: 

Europejski Fundusz 

Społeczny+, Euro-

pejski Fundusz Roz-

woju Regionalnego, 

Fundusz Spójności, 

instrumenty finan-

sowe: JASPERS, 

JASMINE, JERE-

– charakteryzuje na 

wybranym przykła-

dzie, jak są realizo-

wane projekty w 

ramach funduszy 

UE 

– przedstawia przy-

kłady wykorzystania 

funduszy UE na 

– porównuje fun-

dusze funkcjonu-

jące w Unii Euro-

pejskiej 

– analizuje, na 

jakich zasadach 

można się zwrócić 

ze skargą do Eu-

ropejskiego 

– analizuje wzór 

zamieszczony na 

stronie: 

https://europass.org.

pl/dokumenty/curric

ulum-vitae-

przyklady/ i opra-

cowuje własny Eu-

ropass CV 

https://europass.org.pl/dokumenty/curriculum-vitae-przyklady/
https://europass.org.pl/dokumenty/curriculum-vitae-przyklady/
https://europass.org.pl/dokumenty/curriculum-vitae-przyklady/
https://europass.org.pl/dokumenty/curriculum-vitae-przyklady/


równość szans, 

polityka społeczeń-

stwa informacyj-

nego, zasada part-

nerstwa, zasada 

dodatkowości, za-

sada subsydiarno-

ści, zasada decen-

tralizacji, zasada 

koncentracji, zasa-

da programowa-

nia, wymiar teryto-

rialny polityki re-

gionalnej, strefa 

Schengen, program 

Erasums+, Euro-

pass 

 

MIE, JESSICA, Ma-

pa Dotacji, Funda-

cja Rozwoju Syste-

mu Edukacji, euro-

pejski portal mobil-

ności zawodowej 

EURES 

– wymienia prawa 

przysługujące oby-

watelowi UE 

– przedstawia prawa 

i obowiązki obywa-

tela Unii Europej-

skiej 

poziomie regional-

nym i centralnym w 

Polsce 

– na podstawie tek-

stu źródłowego Ja-

nusza Kowalskiego 

Za pracą wyjechały 

już 2 mln: młodzi, 

wykształceni, zde-

terminowani. Naj-

lepsi wskazuje 

główną przyczynę 

emigracji zarobko-

wej Polaków oraz 

wymienia czynniki, 

które ułatwiają Po-

lakom pracę w UE 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Traktat o funkcjo-

nowaniu Unii Eu-

ropejskiej wymie-

nia trzy szanse i 

trzy zagrożenia 

wynikające z prze-

strzegania praw 

zawartych w art. 

20 ust. 2 TFUE 

– na podstawie źró-

dła statystycznego 

Zmiany w liczbie 

postępowań wyja-

śniających prowa-

dzonych przez Euro-

pejską Rzecznik 

Praw Obywatelskich 

porównuje skalę 

postępowań prowa-

dzonych przez Eu-

ropejskiego Rzecz-

nika Praw Obywa-

telskich z jego pol-

skim odpowiedni-

kiem 

 

37. Perspektywy 

rozwoju Unii Euro-

pejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: 

koncepcja konfede-

racyjna, koncepcja 

federacyjna, kon-

cepcja konstytucyj-

na, koncepcja 

funkcjonalistyczna, 

Europejski Obszar 

Gospodarczy, stra-

tegia lizbońska 

– wyjaśnia pojęcia: 

Stany Zjednoczone 

Europy, traktat eli-

zejski, Europejska 

Polityka Sąsiedztwa 

(EPS), Partnerstwo 

Wschodnie, program 

Unia dla Śródziem-

nomorza, strategia 

Europa 2020, Zrów-

noważona Europa 

2030 

– omawia główne 

koncepcje integracji 

– charakteryzuje 

problemy związane 

z pogłębianiem i 

rozszerzaniem się 

UE 

– na podstawie źró-

dła kartograficznego 

Unia Europejska – 

perspektywy rozwo-

ju wymienia kraje 

objęte Europejską 

Polityką Sąsiedztwa 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego Frekwencja 

w wyborach do 

Parlamentu Euro-

pejskiego w latach 

1979–2019 anali-

zuje, jaka jest za-

leżność między 

frekwencją wy-

borczą do PE a 

liczbą państw w 

UE oraz wymienia 

możliwe powody 

– przedstawia argu-

menty przemawiają-

ce za dalszym roz-

szerzaniem UE oraz 

przeciw niemu oraz 

uwzględnia osobno 

interes UE jako ca-

łości i interes Polski 

– analizuje zadania 

stawiane przez UE 

w nieodległej przy-

szłości 

– dokonuje analizy 

perspektywy dalszej 



politycznej w ra-

mach UE 

tej zależności 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Wyjście dla Grecji 

i peryferii podaje, 

kto zdaniem auto-

ra tekstu źródło-

wego odnosi rze-

czywiste korzyści 

z istnienia Unii 

Gospodarczej i 

Walutowej oraz 

analizuje, na czym 

polegają sprzecz-

ności w funkcjo-

nowaniu Unii Go-

spodarczej i Walu-

towej w UE 

 

integracji ekono-

micznej w UE 

38. Unia Europejska 

wśród światowych 

mocarstw 

– wyjaśnia pojęcia: 

jednolita osobo-

wość prawna UE, 

polityka zagra-

niczna UE, Euro-

pejska Służba 

Działań Zewnętrz-

nych (ESDZ), me-

chanizm Athena, 

Grupa G20, pomoc 

rozwojowa, pomoc 

humanitarna 

– wyjaśnia pojęcia: 

Przewodniczący 

Rady Europejskiej, 

Wysoki Przedstawi-

ciel Unii do spraw 

Zagranicznych i 

Polityki Bezpieczeń-

stwa, Grupa państw 

Afryki, Karaibów i 

Pacyfiku (ACP), 

Dyrekcja Generalna 

Komisji ds. Europej-

skiej Ochrony Lud-

– charakteryzuje 

działalność Unii 

Europejskiej w sfe-

rze polityki zagra-

nicznej 

– przedstawia pozy-

cję i zadania Wyso-

kiego Przedstawicie-

la Unii Europejskiej 

ds. Zagranicznych i 

Polityki Bezpie-

czeństwa 

– na podstawie źró-

– charakteryzuje 

działalność Unii 

Europejskiej w 

sferze bezpieczeń-

stwa i obrony 

– na podstawie 

źródeł statystycz-

nych: Powierzch-

nia wybranych 

największych pań-

stw świata i UE, 

Ludność wybra-

nych państw świa-

– uzasadnia kwestię 

globalnej roli Unii 

Europejskiej 

– analizuje i ocenia 

pozycję UE na are-

nie międzynarodo-

wej 

– dokonuje analizy 

problemu: Czy Unia 

Europejska powinna 

mieć własne siły 

zbrojne?  

– charakteryzuje i 



ności i Pomocy Hu-

manitarnej (ECHO) 

– przedstawia struk-

turę Europejskiej 

Służby Działań Ze-

wnętrznych 

dła kartograficznego 

wymienia OCTs – 

zamorskie terytoria 

zależne, które znaj-

dują się w regionach 

Atlantyku, Antark-

tyki, Arktyki, Karai-

bów i Pacyfiku 

ta i UE w 2021 r. 

oraz PKB wybra-

nych państw świa-

ta i UE w 2018 r. 

analizuje, w której 

z trzech podanych 

na diagramach 

kategorii UE ma 

największe szanse 

na zwiększenie 

swojej globalnej 

pozycji oraz uza-

sadnia swoją od-

powiedź 

 

ocenia politykę roz-

wojową oraz pomoc 

humanitarną prowa-

dzone przez UE  

39. Czy prawo Unii 

Europejskiej i wyro-

ki Trybunału Spra-

wiedliwości Unii Eu-

ropejskiej powinny 

mieć prymat nad 

prawem krajowym 

państw członkow-

skich? – dyskusja 

– wyjaśnia pojęcia: 

prawo unijne, 

prawo krajowe 

– przedstawia opinie 

dotyczące wyższości 

prawa unijnego nad 

krajowym zawarte w 

zamieszczonych 

tekstach źródło-

wych: Konflikt we-

wnątrz UE narasta? 

Chodzi o wyższość 

prawa unijnego nad 

krajowym oraz Za-

sada pierwszeństwa 

w prawie Unii Eu-

ropejskiej. Wybrane 

problemy 

 

– porównuje różne 

opinie dotyczące 

kwestii wyższości 

prawa unijnego nad 

krajowym oraz 

wskazuje zalety, jak 

i wady takiego spo-

sobu podejścia do 

tej kwestii 

– przedstawia wła-

sne stanowisko 

wobec prymatu 

prawa unijnego 

nad krajowym  

– ocenia i popiera 

własne stanowisko 

odpowiednimi 

argumentami 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko na forum 

publicznym 



40. Integracja euro-

pejska – lekcja po-

wtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

41. Integracja euro-

pejska – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

V. Polska polityka zagraniczna 

42. Polska racja sta-

nu 

– wyjaśnia pojęcia:  

racja stanu, polska 

racja stanu, interes 

narodowy, polska 

polityka zagra-

niczna, ambasa-

dor, konsul, konsul 

generalny, akredy-

tacja 

– wyjaśnia pojęcia:  

interesy egzysten-

cjalne, interesy ko-

egzystencjalne, inte-

resy funkcjonalne, 

konsul honorowy 

– przedstawia insty-

tucje odpowiedzial-

ne za kształtowanie i 

realizację polskiej 

polityki zagranicz-

nej 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

Gdzie jest polska 

racja stanu wyja-

śnia, czym jest racja 

stanu 

– charakteryzuje 

własną wizję pol-

skiej racji stanu na 

nadchodzącą dekadę 

– wyjaśnia różnicę 

między konsulatem 

a ambasadą 

 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Przemówienie 

Ministra Spraw 

Zagranicznych RP 

Józefa Becka w 

Sejmie, 

05.05.1939 ocenia 

wagę słów wypo-

wiedzianych przez 

Józefa Becka i 

przedstawia ich 

kontekst histo-

ryczny 

 

– analizuje i wyja-

śnia, na czym pole-

gała tzw. pułapka 

Becka 

– na podstawie źró-

dła statystycznego: 

CBOS, 

http://link.operon.pl/

b6, kwiecień 2018, 

s. 9. analizuje, jak 

respondenci widzą 

główne cele, kierun-

ki polityki zagra-

nicznej Polski 

43. Relacje Rzeczy-

pospolitej Polskiej z 

sąsiadami 

– wyjaśnia pojęcia:  

polska polityka 

zagraniczna, part-

nerstwo handlowe, 

Trójkąt Wy-

szehradzki, Grupa 

Wyszehradzka 

– wyjaśnia pojęcia:  

Instytut Polski, In-

stytut Goethego, 

Polsko-Niemiecka 

Współpraca Mło-

dzieży (PNWM), 

Euromajdan, ma-

– charakteryzuje 

relacje Rzeczypo-

spolitej z sąsiednimi 

państwami  

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

Główne problemy w 

– na podstawie 

danych ze źródła 

statystycznego 

Polski handel za-

graniczny w 2020 

r. porównuje war-

tość importu i 

– analizuje i propo-

nuje działania, które 

mogłyby poprawić 

wizerunek Polski i 

Polaków na świecie 

– na podstawie da-

nych ze źródła staty-



(V4), pomarań-

czowa rewolucja, 

Związek Polaków 

na Białorusi, woj-

na hybrydowa 

– wymienia pań-

stwa, z którymi 

sąsiaduje Rzeczy-

pospolita Polska 

newry wojskowe 

„Zapad” („Za-

chód”), radiostacja 

„Racja”, misja Bal-

tic Air Policing, 

rakiety krótkiego 

zasięgu „Iskander” 

stosunkach polsko-

rosyjskich na po-

czątku XXI wieku 

wyjaśnia, na czym 

polega różnica w 

rozumieniu pojęcia 

Słowianin przez 

Polaków i Rosjan 

– na podstawie da-

nych ze źródła kar-

tograficznego Śred-

nie ocen na skali 

sympatii – niechęci 

Polaków do wybra-

nych narodów uza-

sadnia, w jakim 

stopniu sympatia lub 

niechęć Polaków do 

wybranych narodów 

jest wynikiem oso-

bistych doświad-

czeń, a na ile jest 

kreowana przez me-

dia i politykę władz 

 

eksportu z sąsia-

dami Polski 

względem pozo-

stałych krajów, z 

którymi Polska 

prowadzi wymianę 

zagraniczną 

– na podstawie 

danych ze źródła 

statystycznego: 

Jak pan(i) ocenia 

obecne stosunki 

polsko-rosyjskie? 

porównuje ocenę 

stosunków polsko-

rosyjskich i pol-

sko-niemieckich w 

latach 1987–2017 

stycznego Jak pan(i) 

ocenia obecne sto-

sunki polsko-

niemieckie? wskazu-

je i ocenia subiek-

tywne i obiektywne 

czynniki, które mo-

gły wpływać na 

ocenę relacji polsko-

niemieckich w ba-

danym okresie 

44. Pozycja Rzeczy-

pospolitej Polskiej w 

Unii Europejskiej 

– wyjaśnia pojęcia:  

Układ europejski, 

traktat akcesyjny 

(Traktat o przystą-

pieniu Rzeczypo-

spolitej do Unii 

Europejskiej), fun-

– wyjaśnia pojęcia: 

Kryteria kopenha-

skie, screening 

– przedstawia, jakie 

były podstawy 

prawne przystąpie-

nia Polski do UE 

– na podstawie da-

nych ze źródła staty-

stycznego CBOS: 

http://link.operon.pl/

bg, marzec 2020, s. 

2. i 

http://link.operon.pl/

– na podstawie 

danych z badań 

CBOS zawartych 

w tabeli Nadzieje i 

obawy związane z 

przystąpieniem 

Polski do Unii 

– ocenia pozycję 

Polski w strukturach 

UE. 

– rozważa skutki 

członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej, 

odwołując się do 



dusze unijne, po-

stawy proeuropej-

skie 

– omawia pozytyw-

ne i negatywne 

skutki członkostwa 

w UE 

– omawia różnice w 

priorytetach polskiej 

polityki zagranicz-

nej przed wejściem 

Polski do UE oraz 

po jej wejściu 

– wyjaśnia zmienia-

jącą się pozycję 

Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Eu-

ropejskiej 

bf, kwiecień 2019, s. 

3. charakteryzuje 

stosunek responden-

tów do kwestii stop-

nia ograniczenia 

suwerenności Polski 

po wstąpieniu jej do 

UE  

– na podstawie tek-

stu źródłowego Co 

dziesiąty urzędnik 

UE jest Francuzem. 

Ilu Polaków pracuje 

w strukturach unij-

nych?, Forsal.pl, 

przedstawia udział 

polskich urzędników 

w strukturach UE 

Europejskiej ana-

lizuje, jak z per-

spektywy czasu 

można ocenić na-

dzieje i obawy 

Polaków związane 

z przystąpieniem 

Polski do Unii 

Europejskiej 

– na podstawie 

danych z badań 

CBOS Jakie są 

plusy członkostwa 

Polski w UE? i 

Jakie są minusy 

członkostwa Pol-

ski w UE? przygo-

towuje argumenty 

„za” i „przeciw” 

do debaty 

 

danych statystycz-

nych i wyników 

badań opinii pu-

blicznej 

– ocenia skutki eu-

ropeizacji polskiej 

polityki zagranicz-

nej 

– analizuje informa-

cje na temat wpływu 

funduszy UE na 

rozwój swojego re-

gionu i swojej gmi-

ny 

45. Polska polityka 

zagraniczna w stre-

fie euroatlantyckiej 

– wyjaśnia pojęcia:  

Program Partner-

stwo dla Pokoju, 

misje stabilizacyj-

ne, Polski Kontyn-

gent Wojskowy 

(PKW), misje woj-

skowe w Iraku i 

Afganistanie, Po-

lonia amerykańska, 

offset, stealth 

– wyjaśnia pojęcia:  

Północnoatlantycka 

Rada Współpracy, 

IFOR, SFOR, tarcza 

antyrakietowa 

– przedstawia drogę 

Polski do NATO 

– charakteryzuje 

polską politykę za-

graniczną w obsza-

rze euroatlantyckim 

– na podstawie tek-

stu źródłowego Uza-

leżniamy się od 

USA. Podpisaliśmy 

123 umowy na do-

stawę sprzętu woj-

skowego, „Business 

– porównuje wy-

brany przez siebie 

proponowany Pol-

sce amerykański 

sprzęt wojskowy z 

ofertą innych pań-

stw 

– na podstawie 

danych z badań 

CBOS Czy Pan(i) 

osobiście popiera 

– ocenia pozycję 

Polski w NATO 

– na podstawie da-

nych z badań CBOS 

Jak ogólnie okre-

ślił(a)by Pan(i) re-

lacje polsko-

amerykańskie? ana-

lizuje ww. stosunki 

polsko-

amerykańskie 



Insider” wymienia 

korzyści i zagroże-

nia wynikające z 

kupowania przez 

polski rząd broni za 

granicą 

przynależność 

Polski do NATO, 

czy też jest temu 

przeciwny(a)? 

przygotowuje ar-

gumenty do deba-

ty między zwolen-

nikami ścisłego 

sojuszu z USA a 

zwolennikami 

ścisłego sojuszu z 

Niemcami i Fran-

cją 

 

– ocenia znaczenie 

sojuszu polsko-

amerykańskiego 

46. Działalność pań-

stwa polskiego na 

rzecz pokoju i de-

mokracji 

– wyjaśnia pojęcia:  

plan Rapackiego, 

misje pokojowe 

ONZ, operacje 

wojskowe NATO, 

działania humani-

tarne, Międzyna-

rodowe Siły 

Wsparcia Bezpie-

czeństwa, Między-

narodowe Siły Sta-

bilizacyjne, opera-

cje Unii Europej-

skiej, pomoc roz-

wojowa, Polskie 

Centrum Pomocy 

Międzynarodowej, 

pomoc humanitar-

– wyjaśnia pojęcia:  

plan Gomułki, 

UNEF II, UNDOF, 

UNTAG, UNTAC, 

UNIFIL, UNPRO-

FOR, operacje 

IFOR i SFOR, ope-

racja KFOR, opera-

cja Amber Fox i 

Allied Harmony, 

operacja ISAF, ope-

racja EUFOR Con-

cordia, operacji 

EUFOR Althea, 

operacja morska 

EUNAVFOR MED 

SOPHIA, operacja 

UE EUNAVFOR, 

– przedstawia udział 

Polski w międzyna-

rodowych misjach i 

operacjach militar-

nych 

– na podstawie tek-

stu źródłowego J. 

Ochojskiej Zapo-

mniane kryzysy hu-

manitarne, „Znak”, 

styczeń 2011, wyja-

śnia, jak należy ro-

zumieć pojęcie za-

pomniany kryzys 

humanitarny 

– na podstawie za-

mieszczonego 

schematu charakte-

– charakteryzuje 

polskie inicjatywy 

na rzecz pokoju i 

demokracji 

– na podstawie 

źródła kartogra-

ficznego charakte-

ryzuje misje poko-

jowe ONZ, NATO 

i UE z udziałem 

Polski w styczniu 

2020 r. 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego analizuje 

wartość polskiej 

pomocy dwu-

stronnej dla kra-

– analizuje i ocenia 

zaangażowanie Pol-

ski w misje pokojo-

we i operacje woj-

skowe w XXI w. 

– ocenia zaangażo-

wanie państwa pol-

skiego w niesienie 

pomocy humanitar-

nej i rozwojowej 

– omawia i ocenia 

relacje Polski z pań-

stwami pozaeuro-

pejskimi 



na, Dyrekcja Ge-

neralna Komisji 

Europejskiej ds. 

Pomocy Humani-

tarnej i Ochrony 

Ludności, Biuro 

Narodów Zjedno-

czonych ds. Koor-

dynacji Pomocy 

Humanitarnej 

MED IRINI, Ofi-

cjalna Pomoc Roz-

wojowa (ODA), 

Komitet Pomocy 

Rozwojowej OECD 

– wyjaśnia różnice 

między pomocą hu-

manitarną a pomocą 

rozwojową 

ryzuje system udzie-

lania pomocy roz-

wojowej 

jów prioryteto-

wych i top 10 w 

2020 r. 

– porównuje i 

ocenia relacje 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z dwoma 

wybranymi pań-

stwami pozaeuro-

pejskimi na pod-

stawie samodziel-

nie zebranych in-

formacji 

 

47. Czy polskie wła-

dze właściwie reali-

zują polską rację 

stanu? – dyskusja 

– wyjaśnia pojęcie: 

polska racja stanu 

– przedstawia opinie 

dotyczące realizacji 

przez nasze władze 

polskiej racji stanu 

– porównuje różne 

opinie dotyczące 

polskiej racji stanu 

– przedstawia wła-

sne stanowisko 

wobec problemu 

polskiej racji stanu 

– ocenia i popiera 

własne stanowisko 

odpowiednimi 

argumentami 

 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko na forum 

publicznym 

48. Polska polityka 

zagraniczna – lekcja 

powtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

49. Polska polityka 

zagraniczna – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 



VI. Edukacja i praca 

50. Rozwój nauk 

społecznych 

– wyjaśnia pojęcia:  

nauki społeczne, 

nauki humani-

styczne, socjologia, 

stratyfikacja, więź 

społeczna, antro-

polog społeczny 

– wyjaśnia pojęcia:  

trójelementowa kon-

cepcja stratyfikacji 

społecznej Maxa 

Webera 

– omawia dokonania 

pierwszych socjolo-

gów na świecie 

– przedstawia po-

czątki nauk społecz-

nych na świecie 

– charakteryzuje 

zasady badań antro-

pologicznych we-

dług Bronisława 

Malinowskiego 

– na podstawie tek-

stu źródłowego F. 

Znanieckiego, So-

cjologia wychowa-

nia, Warszawa 

1973, t. 1. s. 58–59, 

ocenia, na ile współ-

cześnie są rozwinię-

te na świecie związ-

ki narodów w ujęciu 

przedstawionym 

przez Floriana Zna-

nieckiego 

– charakteryzuje 

dorobek polskich 

socjologów z prze-

łomu XIX i XX 

wieku 

– na podstawie 

tekstu źródłowego: 

L. Kasprzyka, 

Socjologia na tle 

innych nauk spo-

łecznych, „Ruch 

Prawniczy, Eko-

nomiczny i Socjo-

logiczny”, 1967, z. 

2, s. 205, wykazu-

je podobieństwa i 

różnice w pracy 

socjologa i histo-

ryka 

 

– ocenia wkład pol-

skich badaczy w 

rozwój nauk spo-

łecznych 

– analizuje i ocenia, 

czy metody badań 

antropologicznych 

Bronisława Mali-

nowskiego spraw-

dziłyby się w spo-

łeczności z wyspy 

Sentinel Północny 

51. Nauki społeczne 

i humanistyczne w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

– wyjaśnia pojęcia:  

prakseologia, nau-

ki formalne, nauki 

empiryczne 

– wymienia współ-

czesne dyscypliny 

wchodzące w skład 

nauk społecznych i 

humanistycznych 

– wyjaśnia pojęcia:  

Międzynarodowa 

Standardowa Klasy-

fikacja Edukacji 

(ISCED) 

– przedstawia funk-

cję nauk społecz-

nych 

– przedstawia gene-

zę kształtowania się 

współczesnych nauk 

społecznych i hu-

manistycznych 

– charakteryzuje 

obowiązujący w 

Polsce podział nauk 

społecznych i hu-

manistycznych 

– na podstawie 

danych zebranych 

przez GUS przed-

stawia dane o licz-

bie studentów na-

uk społecznych i 

humanistycznych 

w Polsce w ostat-

niej dekadzie oraz 

ocenia dynamikę 

– na podstawie tek-

stu źródłowego M. 

Napiórkowskiego, 

Humanista = inży-

nier od ludzi. Pomo-

że ci zaprojektować 

lepszą aplikację, 

firmę, budynek…, 

Mitologia Współcze-

sna, analizuje zalety 



– na podstawie 

schematu zawartego 

w źródle Nauki spo-

łeczne i humani-

styczne w Polsce. 

Analiza systemu, 

dobre praktyki, mo-

del promocji, red. 

M.K. Zwierżdżyń-

ski, Kraków 2018. s. 

17–18, przedstawia 

podział nauk huma-

nistycznych i spo-

łecznych zgodny z 

klasyfikacją ISCED 

prezentowanych 

zmian 

– na podstawie 

tekstu źródłowego: 

J. Szczepańskiego, 

Dyscyplina nauk o 

polityce. Status 

teoretyczny i 

prawny, „Społe-

czeństwo i polity-

ka. Pismo eduka-

cyjne”, 2013, t. 2, 

s. 10, analizuje, 

czy klasyfikacja 

nauk zapropono-

wana przez Augu-

sta Comte’a i Wil-

helma Windelban-

da jest tożsama 

czy różna 

 

wykształcenia hu-

manistycznego opi-

sane w tekście 

– dokonuje analizy 

wybranej przez sie-

bie dyscypliny z 

dziedziny nauk spo-

łecznych i humani-

stycznych, uwzględ-

niając możliwości 

studiowania tej dys-

cypliny w kraju i za 

granicą, atrakcyj-

ność ofert pracy dla 

absolwentów oraz 

znaczenie tej dyscy-

pliny dla rozwoju 

społeczno-

gospodarczego pań-

stwa 

52. System szkolnic-

twa wyższego w Pol-

sce i za granicą 

– wyjaśnia pojęcia:  

uczelnia publiczna, 

uczelnia niepu-

bliczna, uczelnia 

zawodowa, system 

boloński, kategoria 

naukowa, studia 

stacjonarne, studia 

niestacjonarne, 

studia niestacjo-

narne w trybie za-

– wyjaśnia pojęcia: 

uczelnia akademic-

ka, Komisja Ewalu-

acji Nauki, System 

punktów ECTS, In-

ternetowa Rejestra-

cja Kandydatów 

(IRK) 

– omawia Między-

narodową Standar-

dową Klasyfikację 

– charakteryzuje 

klasyfikację uczelni 

w Polsce 

– przedstawia spe-

cjalne rodzaje 

uczelni w Polsce 

– na podstawie da-

nych z Rankingu 

Szkół Wyższych, 

Perspektywy 

17.02.2022 r. cha-

– charakteryzuje 

zasady rekrutacji, 

które obowiązują 

na wybrane kie-

runki studiów w 

Polsce i Europie 

– porównuje 

uczelnie w Polsce 

i na świecie 

– na podstawie 

danych statystycz-

– porównuje zasady 

rekrutacji na wybra-

ny przez siebie kie-

runek studiów na 

trzech różnych 

uczelniach 

– na podstawie tek-

stu źródłowego S. 

Zdziebłowskiego, 

„Lista szanghaj-

ska”: 10 polskich 



ocznym lub wie-

czorowym, pro-

gram Erasmus+, 

polskie ubezpie-

czenie zdrowotne 

(EKUZ) 

Edukacji (ISCED) 

– przedstawia sys-

tem szkolnictwa 

wyższego w Polsce 

w świetle ustawo-

dawstwa krajowego 

i deklaracji boloń-

skiej 

rakteryzuje czynni-

ki, które powinny 

wpływać na miejsce 

uczelni w rankingu 

nych: CBOS, 

http://link.operon.

pl/bt, listopad 

2019, s. 1. analizu-

je zmiany w prefe-

rencjach wyboru 

szkół przez polską 

młodzież oraz 

wskazuje prawdo-

podobne powody 

takich zmian 

 

uczelni wśród 1000 

najlepszych na świe-

cie, „Bankier”, oce-

nia i uzasadnia, czy 

kryteria zastosowa-

ne w metodologii 

Academic Ranking 

of World Universi-

ties są obiektywne 

53. Rola szkoły, 

edukacji pozafor-

malnej i nieformal-

nej 

– wyjaśnia pojęcia: 

edukacja formalna, 

edukacja pozafor-

malna, edukacja 

nieformalna, rów-

ność szans 

– wyjaśnia pojęcia: 

uzyskanie kwalifika-

cji, zmiany w syste-

mie szkolnym 

– wyjaśnia, według 

jakich zasad funk-

cjonuje współczesny 

system edukacyjny 

– omawia działania 

mające charakter 

edukacji pozafor-

malnej i nieformal-

nej, które powinny 

być podejmowane 

przez państwo, sa-

morząd terytorialny 

i organizacje spo-

łeczne, aby zwięk-

szyć równość szans 

w dostępie do edu-

– charakteryzuje 

przyczyny powsta-

wania nierówności 

w dostępie do edu-

kacji 

– przedstawia rolę 

szkoły we współcze-

snym, szybko zmie-

niającym się świecie 

– na podstawie da-

nych statystycznych 

Osoby w wieku 18–

69 i 25–64 lata 

uczestniczące w 

kształceni przedsta-

wia tendencje w 

kształceniu Polaków 

w badanym okresie 

z wykorzystaniem 

danych liczbowych 

– porównuje edu-

kację pozaformal-

ną i nieformalną 

– na podstawie 

danych statystycz-

nych: GUS, 

Kształcenie doro-

słych 2016, 

Gdańsk 2018, s. 

18, analizuje, jaka 

jest zależność 

między kształce-

niem a wiekiem w 

Polsce 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

Edukacja i nie-

równości społecz-

ne. Studium po-

równawcze na 

– uzasadnia istotę 

równości szans w 

edukacji 

– dokonuje analizy 

kwestii zmian po-

trzeb edukacyjnych 

w kontekście zmian 

społecznych i poli-

tycznych 

– analizuje, z jakich 

powodów w Unii 

Europejskiej i Pol-

sce coraz większą 

wagę przywiązuje 

się do edukacji po-

zaformalnej i nie-

formalnej 

– proponuje działa-

nia mające charakter 

edukacji nieformal-



kacji przykładzie Anglii, 

Hiszpanii i Rosji, 

Kraków 2011, s. 

12–13, rozważa, 

na ile problem 

przedstawiony 

przez autora tekstu 

odnosi się do pol-

skich uwarunko-

wań edukacyjnych 

 

nej, które zaintere-

sowałyby uczniów 

54. System edukacji 

a rynek pracy 

– wyjaśnia pojęcia: 

kwalifikacje zawo-

dowe, kadra nau-

czycielska, kształ-

cenie ustawiczne, 

podnoszenie kwali-

fikacji, e-learning 

– wyjaśnia pojęcia: 

selekcja negatywna  

– omawia sposoby 

podnoszenia lub 

zmieniania swoich 

kwalifikacji zawo-

dowych  

– przedstawia skut-

ki, jakie może za 

sobą pociągać nie-

dostosowanie sys-

temu edukacyjnego 

do rynku pracy 

– wyjaśnia, jakie 

problemy pojawiają 

się przed uczniem w 

związku z wyborem 

szkoły 

– omawia, w jaki 

sposób można w 

Polsce podnosić 

– na podstawie źró-

dła statystycznego: 

Przeprowadzone 

przez NIK badanie 

kwestionariuszowe z 

udziałem 5152 dy-

rektorów szkół 

wskazuje na zagro-

żenia dla polskiej 

oświaty wynikające 

ze sposobów roz-

wiązywania proble-

mów kadrowych w 

szkołach 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

Ustawa o systemie 

oświaty z dnia 7 

września 1991 r., 

art. 3 ust. 17, wy-

mienia osoby, które 

– analizuje sche-

mat Filary gospo-

darki opartej na 

wiedzy 

– na podstawie 

źródła statystycz-

nego Informacja o 

wynikach rekruta-

cji na studia na 

rok akademicki 

2020/2021 w 

uczelniach nadzo-

rowanych przez 

Ministra Edukacji 

i Nauki analizuje 

najpopularniejsze 

kierunki na stu-

diach stacjonar-

nych I stopnia i 

jednolitych stu-

diach magister-

– analizuje, dlacze-

go uczenie się przez 

całe życie jest jed-

nym z warunków 

sukcesu w karierze 

zawodowej 

– dokonuje analizy, 

dlaczego we współ-

czesnym świecie 

przywiązuje się 

ogromną wagę do 

kształcenia usta-

wicznego 



kwalifikacje zawo-

dowe 

w świetle tego arty-

kułu są objęte 

kształceniem usta-

wicznym 

skich w roku aka-

demickim 

2020/2021 

– na podstawie 

danych statystycz-

nych GUS: 

Kształcenie doro-

słych 2016 wyko-

rzystując dane 

liczbowe, wskazu-

je podobieństwa i 

różnice w zakresie 

motywacji do 

kształcenia w obu 

typach nauki 

55. Czy studia po-

winny być płatne? – 

dyskusja 

– wyjaśnia pojęcia: 

odpłatność za stu-

dia 

– przedstawia opinie 

dotyczące postawio-

nej tezy 

– porównuje różne 

opinie dotycące od-

płatności za studia 

– przedstawia wła-

sne stanowisko 

wobec problemu 

zawartego w te-

macie lekcji 

– ocenia i popiera 

własne stanowisko 

odpowiednimi 

argumentami 

 

– formułuje i uza-

sadnia własne sta-

nowisko na forum 

publicznym 

56. Edukacja i praca 

– lekcja powtórze-

niowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 



 

 

57. Edukacja i praca 

– lekcja sprawdza-

jąca 

jw. jw. jw. jw. jw. 


