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Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii  opracowane zostały w oparciu o: 
 

1) Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ( 14 lutego 2017r.) 

2) Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania  

3) Program nauczania historii „ Podróże w czasie” GWO, Robert Tocha 

 

 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Cele przedmiotowych zasad oceniania. 
 - Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. 

- Mobilizowanie ucznia do dalszej pracy. 

- Stymulowanie rozwoju ucznia. 

- Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

- Diagnozowanie poziomu nauczania. 

 

2.. Cele edukacyjne. 
- Zainteresowanie uczniów przeszłością. 

- Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w 

przeszłości, zrozumienie natury ludzkiej i motywów postępowania minionych pokoleń. 

- Pomoc w zrozumieniu złożoności współczesnego świata i odnalezieniu w nim własnego 

miejsca. 

- Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, 

religijnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej. 

 - Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw, kształtowanie szacunku i 

przywiązania do własnego państwa i rodzimej kultury, zarazem szacunku i tolerancji dla 

innych państw i kultur. 

- Dostarczenie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzenie uczniów w świat wartości 

ogólnoludzkich sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego i świadomego 

swych praw i obowiązków obywatela. 

 

 

II  Zasady oceny pracy i osiągnięć uczniów 
 

Przedmiotem oceny są: 

 wiadomości i umiejętności, 

 zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się. 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

 prace kontrolne pisemne (sprawdziany, testy, egzamin próbny), 

 kartkówki, 

 odpowiedź ustna, 

 praca na lekcji,  

 praca w grupie, 

 praca z mapą konturową, 

 analiza tekstu źródłowego, 



 praca domowa, 
 zeszyt przedmiotowy (systematyczność w prowadzeniu notatek, estetyka zapisów z lekcji ), 

 realizacja i prezentacja projektu, np. prezentacja multimedialna, referat, plakat, 

 udział w konkursach przedmiotowych.  

 

Ocenie podlega: 

 stopień opanowania materiału faktograficznego, 

 dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, 

 umiejętność selekcji wydarzeń historycznych, 

 znajomość chronologii, pojęć, postaci historycznych, 

 określenie rodzaju źródła historycznego, umiejętność jego interpretacji, 

 umiejętność porównywania, dostrzegania podobieństw i różnic w procesie dziejowym, 

 umiejętność pracy z mapą, 

 stopień rozumienia tematu, 

 stylistyczna, poprawna wypowiedź, 

 odróżnianie fikcji od prawdy historycznej.  

 

Ocenianie prac kontrolnych: 
Prace kontrolne są punktowanie i przeliczane na oceny ( zgodnie z zaleceniami GWO, które 

zamieszcza gotowe testy kontrolne dla każdej klasy ): 

 Celujący            100% - 99% 

 Bardzo dobry     98% - 91% 

 Dobry                90%  -   76% 

 Dostateczny       75%  -  51% 

 Dopuszczający    50%  -  36% 

 Niedostateczny   35%  i poniżej 

 

 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z historii 
 

Ocena niedostateczna: 

 

 nie wykazał się wiadomościami wymaganymi na ocenę dopuszczającą, 

 nie potrafi umieścić daty w przedziale czasowym, 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań. 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

 przy pomocy nauczyciela uczeń wykonuje proste zadania, wykorzystuje 

podstawowe umiejętności, 

 potrafi określić wiek, jego połowę, w którym miało miejsce dane wydarzenie, 

 potrafi umieścić najważniejsze wydarzenia w czasie, 

 zna podstawowe fakty, postacie i terminy niezbędne w procesie nauki, 

 wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia liczne błędy językowe. 

 

Ocena dostateczna: 

 



 uczeń rozumie podstawowe fakty i pojęcia historyczne,

 potrafi uporządkować najważniejsze wydarzenia chronologicznie,

 potrafi łączyć postacie z odpowiadającymi im wydarzeniami,

 potrafi z osi czasu odczytać zaznaczoną datę,

 potrafi umieścić datę na osi czasu,

 wskazuje na mapie miejsca omawianych wydarzeń,

 potrafi wykorzystać podstawowe źródła informacji,

 przy pomocy nauczyciela rozwiązuje podstawowe problemy,

 formułuje wypowiedź 2-3 zdaniową,

 popełnia błędy językowe i stylistyczne.

 

Ocena dobra: 

 

 samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy a trudniejsze przy 

pomocy nauczyciela,

 określa przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,

 posługuje się terminologią poznaną na lekcji,

 potrafi scharakteryzować poznane sylwetki osób,

 lokalizuje na mapie przebieg wydarzeń,

 porządkuje wydarzenia chronologicznie,

 wykorzystuje źródła informacji poznane na lekcji,

 formułuje dłuższą poprawną pod względem językowym wypowiedź,

 próbuje dokonywać własnych sądów i opinii.

 

Ocena bardzo dobra: 

 

 samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze,

 prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji,

 samodzielnie dostrzega i omawia przyczyny i skutki wydarzeń,

 przedstawia na mapie zmiany terytorialne,

 potrafi z osi czasu odczytywać odpowiadającą danemu wydarzeniu datę

 wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela,

 samodzielnie dokonuje ocen poszczególnych wydarzeń i postaci,

 formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem językowym.

 

Ocena celująca: 

 

 samodzielnie rozwiązuje problemy,

 wykorzystuje w swojej wypowiedzi wiadomości poza podręcznikowe, które 

uczeń samodzielnie zdobył,

 samodzielnie dostrzega związki między wydarzeniami,

 wyraża własne zdanie, popiera je logicznymi argumentami,

 wykorzystuje wiedzę o regionie,

 formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem językowym.



Kryteria oceny pracy w grupie: 
 
Ocenie podlega: 



 

 zaangażowanie w pracę grupy

 realizacja wyznaczonego zadania

 pełnione funkcje i role

 rozumienie osobistej sytuacji w grupie

 umiejętność pracy w grupie 

 

niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 
Przeszkadza 

członkom grupy w 
pracy 
Nie wykonuje 
wyznaczonej pracy w 
określonym czasie 
Zajmuje się innymi 
sprawami 
Nawet przy pomocy 
kolegów i 
nauczyciela nie 
wykonuje zadania 
Nie wywiązuje się 
(lub rzadko) z 
powierzonych zadań i 
funkcji 
Nie uświadamia 
sobie własnych 
trudności we 
współdziałaniu 
Nie docenia pracy 
innych, negatywnie 
dominuje w grupie 

Na czas wykonuje 
tylko część zadanej 
pracy 

Czasami przeszkadza 
innym 
Realizuje przy 
pomocy kolegów lub 
nauczyciela tylko 
część zadań 
Czasami nie 
wywiązuje się z 
pełnionych w grupie 
funkcji 
Nie przyjmuje do 
wiadomości 
informacji zwrotnych 
nauczyciela i 
kolegów na temat 
jego pracy w zespole 
Rzadko chwali 
wkład pracy innych 
Nie szanuje zdania 
innych 

Pracuje przy 
wykonaniu 

większości zadań 
ale zdarza mu się 
nie akceptować 
przynależności do 
danej grupy 
Realizuje większość 
zadań sam 
Zgodnie z 
predyspozycjami 
potrafi wykonać 
niektóre funkcje w 
grupie 
Akceptuje opinie 
nauczyciela i 
kolegów na temat 
swojej pracy w 
grupie 
Potrafi pochwalić 
kolegów za pracę 
ale zdarza mu się 
również i ich 
krytyka 

Jest 
zdyscyplinowany 
Wnosi pozytywny 
wkład w pracę 
grupy 

Wykonuje zadanie 
w wyznaczonym 
czasie 
Konsekwentnie 
wykonuje swoją 
pracę 
Wykonuje zgodnie 
z predyspozycjami 
przydzielone 
funkcje ale próbuje 
podejmować inne 
Dostrzega swoje 
wady pracy w 
grupie i stara się je 
likwidować 
Tolerancyjny 
Docenia pracę 
innych 

Zaangażowany w 
pracę w grupie 
Wykazuje inicjatywę 
Angażuje wszystkich 
do pracy Pomaga 
kolegom 

mającym trudności 
Samodzielnie 
podejmuje się 
realizacji zadania 
Przyjmuje na siebie 
wiele zadań 
Zdyscyplinowany 
Potrafi pokierować 
członkami zespołu 
Pełni wiele funkcji 
Potrafi wskazać 
swoje mocne i 
słabe punkty pracy 
w grupie 
Potrafi ocenić pracę 
innych, stwarza 
pozytywną 
atmosferę 
podczas pracy, 
szanuje innych 

 





Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych 
 

 Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

 Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności 
merytorycznej, estetyki. 

 Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w półroczu i przy jej wystawianiu 

brane są elementy wyżej wymienione. 

 Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności. 
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku. 

 

Zadawanie i ocena prac domowych 
 

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do 

nauki, utrwalanie wiedzy i umiejętności ucznia. 



 

 Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych,

 Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin,

 Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania,

 Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności,

 Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie,

 Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od 

stopnia trudności zadania lub sposobu jego wykonania),

 Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel 

sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości 

merytorycznej,

 Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny 

niedostatecznej lub „ – ”(jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak zadania 

nauczycielowi),

 Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale otrzymuje wtedy 

ocenę obniżona co najmniej o jeden stopień,

 Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy 

domowej, jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do 

przedmiotu,

lekceważy swoje obowiązki. 

Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 



Udział w konkursach 
 

 za udział w I etapie konkursu uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą lub bardzo 
dobrą, 

 za udział w II etapie (powiatowym lub rejonowym) konkursu uczeń otrzymuje ocenę 
śródroczną – celującą lub bardzo dobrą. 

 za udział w III etapie (wojewódzkim) konkursu uczeń otrzymuje ocenę końcową – 
celującą 

 
 

Informacja o sposobie kontrolowania i oceniania: 

 nauczyciel zapowiada pracę kontrolną (sprawdzian, test) co najmniej tydzień wcześniej 

i omawia jej zakres, 

 praca kontrolna (sprawdzian, test) jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, 

 prace kontrolne (sprawdziany, testy) są obowiązkowe; w przypadku, gdy uczeń nie był 

obecny jeden dzień lub na jednej godzinie lekcyjnej zobowiązany jest napisać pracę 

kontrolną na następnej lekcji, 

 brak zeszytu, pracy domowej, książki i innych pomocy dydaktycznych, 

nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji, 

 uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny tyle razy w 

półroczu, ile ma godzin danego przedmiotu w tygodniu, 

 obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i 

odrabianie prac domowych, 

 znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel kontrolował wykonanie pracy, ale 

nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej,  



 uczeń ma możliwość jednokrotnej poprawy ocen ze wszystkich prac pisemnych 

(sprawdzian, test lub kartkówka) w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o 

otrzymanej ocenie, ale w czasie wyznaczonym przez nauczyciela 

 do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej wpisuje się ocenę poprawioną, a ocena z 

poprawy jest ostateczna,  

 za pracę na lekcji, krótkie wypowiedzi, prace nadobowiązkowe uczeń może być 

nagrodzony oceną  

 oceny śródroczne i roczne są ustalane na podstawie stopni bieżących, ale nie są ich 

średnią arytmetyczną,  

 dopuszcza się wzmacnianie ocen bieżących znakami „+”, „- „ 

 największy wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają oceny uzyskane ze sprawdzianów 

pisemnych, testów, odpowiedzi ustnych i kartkówek. 

 otrzymana przez ucznia ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela oraz wpisana 

do dziennika lekcyjnego. 

 oceny ze wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. W niektórych 

przypadkach uzasadnienie oceny może nastąpić jedynie  w obecności ucznia. 
 
 

Sposoby informowania uczniów o wynikach ich osiągnięć szkolnych. 

 bieżące informowanie uczniów o ich osiągnięciach i postępach np. ustnie, w zeszycie 

przedmiotowym.  

 wyznaczanie terminów prac poprawkowych,  

 miesiąc przed zakończeniem półrocza (roku) uczeń zagrożony oceną niedostateczną 

zostanie poinformowany o swojej sytuacji i możliwości poprawy oceny. 

  miesiąc przed końcem półrocza (roku) każdy uczeń zostanie poinformowany o 

przewidywanej ocenie.  

 
 

    Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ucznia:  
 

 zebrania rodziców,  

  indywidualne spotkania, 

  pisemnie o zagrożeniu oceną niedostateczną  

 ustna informacja o przewidywanej ocenie miesiąc przed końcem półrocza, roku. 
 
 
 

III  Kryteria wymagań ogólnych na poszczególne oceny z historii w klasach 

IV - VIII 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 ma poważne braki w podstawowych wiadomościach, 

 nie opanował umiejętności związanych z myśleniem historycznym i stosowaniem 

 treści faktów historycznych nawet w stopniu minimalnym, 

 nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału opracowywanego na lekcji, 

 nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, 

 nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi na zadany temat, 



 nie wywiązuje się z zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego, 

 nie wykonuje zadań realizowanych przez zespół klasowy, jest bierny, nie przejawia 

 zainteresowania treściami przedmiotu, ani chęci przyswajania wiadomości 

 i współpracy z nauczycielem. 

 

      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą 

nauczyciela potrafi je w dłuższym czasie nadrobić 

 ma trudności ze zbudowaniem poprawnej odpowiedzi, 

 posługuje się ubogim słownictwem, 

 w minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcji (nazwy epok, 

 imiona głównych bohaterów, wybrane osiągnięcia cywilizacyjne historii),  

 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć, 

 szereguje wydarzenia w ciągi chronologiczne, 

 ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu, 

 odczytuje podstawowe dane kartograficzne,  

 rozróżnia podstawowe typy źródeł informacji historycznej, 

 posługuje się podręcznikiem,  

 rozumie prosty tekst źródłowy, podejmuje próby interpretacji treści, 

 niesystematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, 

 postawa ucznia na lekcjach jest bierna, ale wykazuje on chęć współpracy 

 i odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste 

 polecenia, odtworzyć efekty pracy kolegów. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował materiał w stopniu zadowalającym, 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

 umie nazwać poznane epoki, przedstawić ich ramy chronologiczne, 

 potrafi podać podstawowe cechy odróżniające epoki, 

 zna postacie pierwszoplanowe i ich rolę w ważnych wydarzeniach, 

 z pomocą nauczyciela potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa) 

 i w czasie (taśma chronologiczna), 

 szereguje poznane wydarzenia w czasie, potrafi przyporządkować datę wiekowi, 

 określa ramy chronologiczne wieków i tysiącleci, 

 wskazuje podstawowe źródła wiedzy o przeszłości, umie je wykorzystać w stopniu 

 podstawowym, 

 wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji, dostrzega podstawowe związki 

 przyczynowo - skutkowe pomiędzy faktami historycznymi, formułuje krótkie 

            i proste wypowiedzi na zadany temat, 

 wykonuje proste zadania pisemne, 

 wykazuje niewielką aktywność na lekcjach, ale współpracuje z grupą podczas 

 realizacji zadań, 

 współpracuje z nauczycielem, wykonuje powierzone zadania teoretyczne 

 i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 bierze udział w realizacji większości zadań związanych z projektem edukacyjnym. 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w zakresie wiedzy i wymaganych umiejętności ma niewielkie braki, 

 systematycznie przygotowuje się do zajęć, 

 zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcjach, 

 prawidłowo posługuje się terminologią historyczną, 

 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, 

 inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania 

 o pewnym stopniu trudności, 

 samodzielnie pracuje z podręcznikiem, 

 dobrze posługuje się mapą historyczną, poprawnie odczytuje zawarte w niej 

 informacje, 

 zna podział i rodzaje źródeł historycznych, 

 analizuje różne źródła historyczne i interpretuje problemy będące ich treścią, 

 odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej, 

 umie krótko scharakteryzować poznane epoki, 

 zna granice czasowe epok, daty roczne przełomowych wydarzeń, 

 zna różne systemy organizacji społeczeństw i państw, 

 wskazuje elementy tradycji określonych epok w życiu współczesnym, 

 uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, częściowo inspirowany przez 

 nauczyciela, 

 wypowiada się na określone tematy, porównuje wydarzenia z przeszłości, dostrzega 

 związki przyczynowo-skutkowe miedzy wydarzeniami, wyciąga wnioski, czasem 

 popełnia błędy, 

 potrafi wyjaśnić przyczyny różnic w interpretacji faktów, uzasadnia i argumentuje je 

 w sposób niepełny, 

 potrafi samodzielnie opracować pisemnie wskazane zagadnienia, z wykorzystaniem 

 różnych źródeł wiedzy historycznej, 

 wykonuje wszystkie rodzaje ćwiczeń w zakresie orientacji w czasie, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, wykazuje się aktywnością na lekcjach, czynnie 

 pracuje w grupie zadaniowej, udziela pomocy innym, 

 bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, 

 systematycznie odrabia prace domowe. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

 historii,  

 poprawnie rozumuje, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

 zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń, faktów i zjawisk, rolę postaci 

 historycznych, 

 dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia społecznego, 

 interpretuje różne źródła historyczne, ocenia ich przydatność do 

 rekonstrukcji wydarzeń historycznych, 

 samodzielnie gromadzi i referuje informacje na określone tematy, 

 integruje wiedzę z różnych przedmiotów i źródeł różnego typu, potrafi ją wyrazić 

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych,  

 posługuje się poprawnym językiem, 



 rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń, 

 prawidłowo posługuje się nawet pojęciami złożonymi, 

 systematycznie przygotowuje się do lekcji, konsekwentnie wykonuje zleconą pracę, 

 uczestniczy w realizacji zadań dodatkowych, 

 wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, formułuje i uzasadnia opinie, sądy, oceny, 

 interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska historyczne, potrafi zaplanować 

 i zorganizować pracę grupy zadaniowej, 

 aktywnie pracuje w zespole, wspiera innych, wpływa na aktywność pozostałych 

 członków grupy, 

 bierze aktywny udział w realizacji projektu, 

 odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności w znacznym stopniu wykraczające poza program 

nauczania, 

 dodatkową wiedzę zdobytą z różnych źródeł prezentuje w toku zajęć, 

 rozwija zainteresowania historyczne, 

 przygotowuje prace dodatkowe, jest twórczy i aktywny, wykazuje inicjatywę  

i pomysłowość, 

 wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, wyciąga wnioski, 

 w odniesieniu do nowego materiału potrafi samodzielnie formułować pytania 

 i rozwiązywać problemy, 

 jest krytyczny, używa odpowiedniej argumentacji, 

 swobodnie posługuje się bazą pojęciową przedmiotu,  

 wypowiedzi ustne i pisemne ucznia charakteryzują się wzorowym językiem,  

 wnioski formułowane przez ucznia są przemyślane i oryginalne, 

 samodzielnie analizuje i interpretuje infografikę i teksty źródłowe,  

 potrafi doskonale zaplanować i zorganizować swoją pracę, dokonać selekcji 

 i hierarchizacji zdobytych wiadomości, 

 współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu niektórych zajęć, jest liderem 

 w pracy grupowej, 

 wyróżnia się w realizacji projektu edukacyjnego, 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 
 
 

IV  Warunki i tryb uzyskania wyższej  niż przewidywana rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej.  

 
 Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z historii po 

spełnieniu następujących warunków: 

- w ciągu całego roku szkolnego systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności – wagarów) 

- na bieżąco prowadził zeszyt przedmiotowy i systematycznie odrabiał zadania domowe 

- napisał wszystkie wymagane kontrolne prace pisemne 

- otrzymał co najmniej 91% możliwych do uzyskania punktów z pisemnego sprawdzianu 

obejmującego swoim zakresem treści programowe z danego roku szkolnego zgodnie z 

wymaganiami na ocenę, o którą się ubiega.  

 



 

 V  Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 
-  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

-  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

-  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej,                      o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie 

tej opinii 

- słabosłyszącego 

- słabowidzącego 

 

 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z E SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCI W NAUCE 

(DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA, DYSGRAFIA) 

 

Problemy: 
 mylenie wydarzeń; 
 trudności z ich chronologicznym odtworzeniem wydarzeń; 
 trudności z chronologicznym odtworzeniem dat; 
 trudności z przypisaniem wydarzeń datom; 
 trudności z bezbłędnym zaznaczeniem dat na osi czasu; 
 trudności ze zrozumieniem tekstów, w których zachodzą stosunki przestrzenne; trudności 

w odczytywaniu danych z map 
 

 

Sposoby postępowania: 

 Uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z przedmiotu na 

miarę swoich możliwości w oparciu o obowiązujące wymagania w PZO na 

poszczególne oceny. 

 Wymagane jest systematyczne przygotowanie do lekcji, systematyczne odrabianie 

prac domowych, uzupełnianie zaległości w przypadku nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych. 

 Uczeń nie będzie miał obniżonej oceny cząstkowej, śródrocznej, rocznej za niski 

poziom graficzny pisma, słabą estetykę zapisu w zeszycie przedmiotowym, na 

kartkówkach, sprawdzianach, pracach klasowych, jednak jego zapisy mają być pełne, 

a nie tylko pojedyncze wyrazy, pourywane zdania. 

 Ortografia nie podlega ocenie. 

 W ustaleniu oceny za odpowiedź lub sprawdzian nie ma wpływu: 

 Wydłużenie czasu pracy lub odpowiedzi, 

 Korzystanie z pomocy dydaktycznych 

 Dopuszczalne jest uznawanie pomyłek związanych z orientacją przestrzenną: mylenie 

kierunków na mapie, uznawane są przekręcenia nazwy historycznego wydarzenia, 

pojęcia; błędy w zapisie dat związana z przestawieniem cyfr 9 i 6 lub błędnym 

zapisem cyfry 3; błędy w zaznaczeniu na osi czasu, ale tylko o charakterze 

dyslektycznym jeżeli uczeń potrafi poprawić się. 
 
 



Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych. 

1. Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości. Uwzględnia ono zalecenia zawarte w opinii lub 

orzeczeniu PPP oraz zaangażowanie ucznia i postępy w nauce.  

2. W przypadku prac pisemnych uczeń może otrzymać inną wersję testu, sprawdzianu, 

kartkówki lub może być oceniany wg innych kryteriów procentowych przeliczanych 

na oceny. 

3. Ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obowiązują na lekcjach 

historii wymagania i kryteria ocen określone w wymaganiach edukacyjnych dla 

wszystkich uczniów z wyjątkiem posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

  

    Dla nich obowiązują odpowiednio dostosowane wymagania. Podczas oceniania brane 

jest pod  uwagę przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, 

przygotowanie do zajęć itp. 

 

    W przypadku oceniania osób z dysfunkcjami bierze się pod uwagę zawartość 

merytoryczną pracy pisemnej przy obniżonej skali punktowej. 

 

 

a) w  zakresie umiejętności uczeń powinien: 

 lokalizować czas i przestrzeń omawianych wydarzeń z dziejów ojczystych, 

 obliczyć upływ czasu pomiędzy wydarzeniami, 

 posługiwać się ze zrozumieniem zdobytymi informacjami, 

 dokonywać samoidentyfikacji narodowej i regionalnej, 

 oceniać proste fakty i wydarzenia historyczne, 

 wyrażać swoją opinię, 

 formułować odpowiedzi ustne i pisemne, 

 słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi, innych, komunikować się z grupą, 

 formułować pytania dotyczące omawianych treści. 

  

b) w zakresie postaw uczeń powinien: 

 mieć rozbudzoną ciekawość historii i kultury polskiej, 

 posiadać rozbudzony szacunek wobec dziejów ojczystych i wobec dorobku przeszłych 

pokoleń, 

 posiadać uświadomioną potrzebę ochrony tradycji narodowej, 

 szanować osiągnięcia i pracę innych ludzi w dawnych czasach i współcześnie, 

 znać i przyjmować podstawowe wartości w życiu człowieka, 

 szanować poglądy innych ludzi, 

rozumieć i stosować normy współżycia w grupie rówieśniczej i w środowisku 

 

 

VI  Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. 

 

 

Dostosowanie form i metod pracy z uczniem słabowidzącym: 

- dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia 

- dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb: blisko okna, nauczyciela, tablicy 

- przygotowywanie tekstów i innych materiałów w wersji powiększonej 

- wydłużenie czasu pracy na wykonanie określonego zadania 



- umożliwienie korzystania z audiobooków 

- częste zadawanie pytań „ co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia trafności doznań 

wzrokowych 

 

Dostosowanie form i metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i 

pisaniu ( dysleksja): 

- uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk i dat oraz nieumiejętność 

pisania samodzielnych zwięzłych notatek 

- wydawanie poleceń w prostej, zrozumiałej formie 

- uwzględniać trudności z rozumieniem dłuższego tekstu oraz utrudnione czytanie tekstu 

źródłowego, szczególnie napisanego nietypową czcionką 

- dyskretne wspomaganie w czasie odpowiedzi ustnych poprzez informacje i pytania 

naprowadzające 

- wydłużenie czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci pojęć, nazw i terminów 

- częste powtarzanie i utrwalanie materiału 

- stosowanie technik skojarzeniowych, ułatwiających zapamiętywanie 

- stosować różnorodne pomoce dydaktyczne aby urozmaicać proces nauczania 

- nie oceniać analizowania i czytania map oraz wykresów 

- wydłużenie czasu  na rozwiązanie zadań 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych,  

 - dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytanie, 

 -  pomoc podczas wypowiedzi ustnych, zadawanie pytań  naprowadzających, 

 - dysponowanie dłuższym j czasem na opanowanie danej umiejętności, 

 - cierpliwe udzielanie  instruktażu 

 

 

 

 

Dostosowanie form i metod pracy dla uczniów z dysgrafią: 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy jedynie formy sprawdzania wiedzy, a nie 

treści. Wymagania merytoryczne co do oceny prac pisemnych są takie same jak dla innych 

uczniów. Jeśli pismo jest nieczytelne, nauczyciel może poprosić ucznia o odczytanie zapisu, 

może również przepytać ucznia ustnie z tego samego zakresu materiału, z którego był 

sprawdzian. Nauczyciel może również prosić ucznia o pisanie drukowanymi literami lub na 

komputerze. 

- monitorowanie pracy ucznia w zeszycie przedmiotowym 

-wyznaczenie uczniowi miejsca blisko nauczyciela 

 

 Dostosowanie form i metod pracy  dla uczniów z diagnozą: obniżony intelekt, trudności 

w nauce: 

- wydawanie poleceń w prostej, zrozumiałej formie 

- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego 

tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć 

odpowiedź czytając dany materiał ( przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi ) 

-  pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału, dzielenie go 

na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie 

-  unikanie pytań problemowych, przekrojowych,  

 - dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytanie, 

 -  pomoc podczas wypowiedzi ustnych, zadawanie pytań  naprowadzających, 

 - dysponowanie dłuższym j czasem na opanowanie danej umiejętności, 



 - cierpliwe udzielanie  instruktażu 

 

Dostosowanie form i metod pracy dla uczniów w sytuacji kryzysowej: 

- umożliwienie opanowania wymaganego materiału w dłuższym czasie 

- rozłożenie obowiązkowych treści na mniejsze partie 

- wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej i pracy pisemnej 

- odpytanie ucznia na osobności tak, aby go nie zawstydzać, nie ponaglać, nie krytykować 

- niezadawanie obszernych prac domowych 

- zadbanie o rozwój sfery emocjonalnej, stosowanie pochwał za najmniejsze osiągnięcie 

 

 

VII  EWALUACJA PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA 
 

Celem ewaluacji jest określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej 

oraz podniesienie jakości pracy szkoły. 

 

Ewaluacja: 

 analizy wyników poszczególnych form aktywności, rozmowy, obserwacje. 

 prace pisemne ucznia i sprawdziany wewnętrzne. 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII 

W KLASIE VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie 

programowej, ma poważne braki w podstawowych wiadomościach typu: co, kto, gdzie, kiedy, 

dlaczego; nie opanował umiejętności związanych z myśleniem historycznym i stosowaniem 

treści historycznych i społecznych, nie rozumie prostych związków między faktami 

historycznymi, nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału omawianego na lekcjach, 

nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi na zadany temat, nie wykonuje zadań 

realizowanych przez zespół klasowy, jest bierny, nie przejawia zainteresowania treściami 

przedmiotu ani chęci przyswajania wiedzy i współpracy z nauczycielem, nie odrabia zadań 

domowych, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, z prac pisemnych otrzymuje oceny 

niedostateczne. 

 
POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY – OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 żądania Hitlera wobec Polski 
   cele wojny Niemiec przeciw Polsce 
daty: 1 I 1939, 17 IX 1939, 10 V 1940, VII – X 1940, 22 VI 1941, 7 XII 1941, 6 VI 1944, 8 V 1945, 6 VIII 
1945, 19 VIII 1945, 2 IX 1945, 10 V 1940, VII – X 1940, 22 VI 1941, 1 VIII 1944, 2 X 1944, 1947 – 1991, 
1956, 1968, 1970, 1976, 31 VIII 1980, 13 XII 1981, II–IV 1989, VI 1989, XII 1991, 11 IX 2001, 2004, 1999, 
1 V 2004 
 poglądy Hitlera na temat Słowian i Żydów 
 miejsca, w których powstały największe obozy zagłady na ziemiach polskich 
 postac  Franklina Delano Roosevelta, Władysława Sikorskiego, Stanisława Mikołajczyka, Nikity 

Chruszczowa, Mao Zedonga (Mao Tse-tunga), Bolesława Bieruta, Stefana Wyszyn skiego, Władysława 

Gomułki, Edwarda Gierka, Jacka Kuronia, : Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Lecha Wałęsy, Anny 

 
Uczeń zna: 



Walentynowicz , Wojciecha Jaruzelskiego, Jerzego Popiełuszki, Michaiła Gorbaczowa, Ronalda 

Raegana,  

 miejsca największych kaźni narodu polskiego 
 miejsca i daty najważniejszych bitew II wojny z udziałem wojsk polskich 
 decyzje konferencji teherańskiej i jałtańskiej w sprawie Polski oraz konferencji poczdamskiej w 

sprawie Niemiec i Polski 

 najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
 nazwy bloków polityczno-militarnych na Wschodzie  i Zachodzie Europy 
 cechy stalinizmu 
 przykłady procesów dekolonizacyjnych, do jakich dochodziło w przeszłości 
 przyczyny wojny w Korei 
 decyzje w sprawie Palestyny podjęte przez ONZ 

 czas trwania i cele rewolucji kulturalnej 

 powody, dla kto rych z ołnierze niezłomni kontynuowali walkę zbrojną po zakon czeniu wojny 

 decyzje w sprawie Polski podjęte na konferencji w Poczdamie 

 pytania zadane podczas referendum ludowego 

 zasady ustrojowe pan stwa polskiego sformułowane w Małej konstytucji 

 ramy chronologiczne małej stabilizacji 
 cele opozycji w PRL 
 najwaz niejsze postulaty sformułowane przez MKS 
 gło wne postanowienia obrad „ okrągłego stołu” 
 nazwy pan stw, w kto rych doszło do proceso w okres lanych jako Jesien  Narodo w 

 gło wne problemy wspo łczesnych Chin 

 nazwy kolejnych organizacji  utworzonych w ramach procesu integracji europejskiej 

 pan stwa przystępujące do wspo lnot europejskich w kolejnych etapach integracji 

 załoz enia ustrojowe pan stwa polskiego w mys l Małej konstytucji i Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 
 Uczeń rozumie: 

 pojęcia: alianci, bitwa o Anglię, NKWD, getto, eksterminacja, obo z zagłady, Szoah, Holokaust, wielka 

koalicja, bezwarunkowa kapitulacja, wielka tro jka, Generalne Gubernatorstwo – GG, Palmiry,  „ 

Generalny plan wschodni”, alianci, bitwa o Anglię, NKWD, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, rząd 

londyn ski, Polskie Pan stwo Podziemne, godzina W, zbrodnia wołyn ska, ONZ, zimna wojna, z elazna 

kurtyna, dekolonizacja, neokolonializm, mur berlin ski, Praska Wiosna, EWWiS, rewolucja kulturalna, 

podziemie niepodległos ciowe, z ołnierze niezłomni ( wyklęci), Ziemie Odzyskane, referendum, Mała 

konstytucja, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PRL, poznan ski Czerwiec, polski Paz dziernik, mała 

stabilizacja,  Mała konstytucja, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PRL ,Marzec 1968, Grudzien  

1970, pojęcia: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), 21 postulato w, porozumienia sierpniowe, 

NSZZ „Solidarnos c ”, stan wojenny, rozmowy okrągłego stołu, porozumienia okrągłego stołu, Jesien  

Narodo w,  III Rzeczpospolita, pierestrojka, głasnost, Jesien  Narodo w, islamizm (fundamentalizm 

islamski), terroryzm, „wojna na go rze”, Mała konstytucja, 

 symboliczne znaczenie muru berlin skiego 

 w jaki sposób komunistyczne władze starały się zyskać poparcie w społeczeństwie 
 przyczyny wprowadzenia stanu wojennego 
 znaczenie powstania NSZZ „ Solidarność” 
 cele wprowadzenia reform podjętych przez Michaiła Gorbaczowa 

 motywy postępowania islamistów i terrorystów 
 pojęcia: kultura masowa, globalizacja, konsumpcjonizm 

 na czym polega wielobiegunowos c  wspo łczesnego s wiata 

 
Uczeń potrafi: 
 wskazać na mapie najważniejsze wydarzenia związane z działaniami zbrojnymi w Europie Zachodniej 

w 1940 r. 



 wskazać czynnik, który doprowadził do zakończenia wojny błyskawicznej na wschodzie 
 wymienić widoczne na zachodzie Europy przejawy walki z okupantem i współpracy z nim podczas 

wojny 
 wymienić najważniejsze państwa wchodzące w skład wielkiej koalicji 
 wskazać Monte Cassino na mapie 
 wyjaśnić, dlaczego Amerykanie zdecydowali się zrzucić bomby atomowe na Japonię 
 wskazać państwa, które poniosły największe straty osobowe podczas II wojny światowej 
 przedstawić podział ziem polskich między Trzecią Rzeszę i ZSRR po klęsce kampanii wrześniowej 
 wskazać na mapie miejsca największych kaźni narodu polskiego i żydowskiego 
 przedstawić okoliczności wybuchu II wojny światowej 
 wskazać na mapie najważniejsze wydarzenia związane z działaniami zbrojnymi w Europie Zachodniej 

w 1940 
 wymienić widoczne na zachodzie Europy przejawy walki z okupantem i współpracy z nim podczas 

wojny 
 wskazać na mapie siedziby polskiego rządu na wychodźstwie 
 wymienić różne przejawy działalności Polskiego Państwa Podziemnego 
 wskazać na mapie szlaki wędrówek polskich oddziałów i miejsca bitew z ich udziałem 
 wskazać na mapie granicę podziału Europy tzw. żelazną kurtyną, najważniejsze różnice między RFN a 

NRD 
 wskazać na mapie państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego 
 wskazac  na mapie Indie i Pakistan 

 wyjas nic , w jaki sposo b proces dekolonizacji wykorzystywały kraje Zachodu i Wschodu 

 wymienic  skutki kryzysu kuban skiego 

 wyjas nic  przyczyny wybuchu wojny w Afganistanie 

 wskazac  na mapie podział Palestyny dokonany na mocy decyzji ONZ 

 wymienic  skutki rewolucji kulturalnej 

 przedstawic  sytuację polityczną i gospodarczą Japonii po II wojnie s wiatowej 

 wyjaśnić przyczyny podjęcia decyzji o wybuchu powstania w Warszawie 
 przedstawic  działalnos c  z ołnierzy niezłomnych 

 wskazac  na mapie zmiany terytorialne Polski po II wojnie s wiatowej i poro wnac  je z granicami 

przedwojennymi 

 przedstawic  genezę wydarzen  czerwcowych w Poznaniu 

 przedstawic  genezę polskiego Paz dziernika 
 wyjas nic , dlaczego okres rządo w Władysława Gomułki jest nazywany małą stabilizacją 
 przedstawic  przyczyny wystąpien  marcowych 1968 r., wydarzen  grudniowych 1970 i wydarzen  

Czerwca ’76 
 okolicznos ci wprowadzenia stanu wojennego 
•   opowiedziec  o wydarzeniach w kopalni „Wujek” 
•  wymienic  metody represji stosowanych przez władze 
 wyjas nic , jak doszło do powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego 
 wyjas nic , jakie skutki przyniosło wprowadzenie pierestrojki i głasnosti 
 wskazac  na mapie zmiany terytorialne do jakich doszło na przełomie 1989 i 1990 r. 
 wyjaśnić przyczyny masakry na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen) 
 wyjaśnić przyczyny narodzin ideologii islamizmu 
 przedstawić okoliczności, w jakich doszło do zamachu w USA w 2001 r. 

 wymienic  gło wne przyczyny integracji europejskiej 

 wskazac  na mapie pan stwa członkowskie Unii Europejskiej 

• wyjas nic , na czym polega kultura masowa 
• podac  przykłady, w jaki sposo b globalizacja wpływa na nasze z ycie 
• wskazac  Polskę na wspo łczesnej mapie Europy, wyjas nic , z czego wynikał konflikt ws ro d przedstawicieli 
opozycji okres lany jako „wojna na go rze” 
 

POZIOM WYMAGAŃ  PODSTAWOWY – OCENA DOSTATECZNA 
 



Uczeń zna: 

 treść paktu Ribbentrop−Mołotow  

 daty: 3 IX 1939, 28 IX 1939, 5 X 1939, iv 1940, IV 1943, daty: 21/22 VII 1944, 31 XII 1944, : VII–VIII 

1945, IX 1949, X 1949, 1949, 1955, 1950, 1953, 1957–1975, 1962, 1979–1989, VI 1946, I 1947, VI 1946, I 
1947, II 1947, 1952, 1978, VIII 1980, X 1990, 1952, 1957, 1993,  

 daty kolejnych etapów wojny obronnej 

 postacie : majora Henryka Sucharskiego, Ireny Sendler, Jana i Antoniny Z abin skich, Władysława 

Raczkiewicza, Władysława Andersa, Roberta Schumana, Borysa Jelcyna, Vaclava Havla, Helmuta Kohla, 

Deng Xiaopinga, Leszka Balcerowicza 

 etapy ekspansji Stalina w Europie Wschodniej 

 etapy ekspansji Hitlera w Europie Zachodniej 

 gło wne załoz enia ideologii nazizmu dotyczące podziału ludzkos ci na rasy 

 przyczyny wybuchu powstania w getcie warszawskim 

 ramy chronologiczne bitwy o Atlantyk 

 czynniki, kto re zadecydowały o klęsce Trzeciej Rzeszy 

 najważniejsze cele polityki wielkich mocarstw uczestniczących  w II wojnie światowej 

 główne tezy polskiej polityki zagranicznej 

•    nazwy politycznych i wojskowych organizacji wchodzących w skład Polskiego Państwa Podziemnego     

działających w kraju i na emigracji 

 cele akcji „Burza” i  powstania warszawskiego 

 strukturę ONZ 

 tres c  tajnego referatu Chruszczowa 
 przyczyny procesu dekolonizacji 
 zakres geograficzny obszaru okres lanego jako Bliski Wscho d 

 pan stwa uczestniczące w ataku na Izrael  

 gło wne załoz enia „ wielkiego skoku naprzo d” 

 zarzuty stawiane przywo dcom Polskiego Pan stwa Podziemnego podczas procesu szesnastu 
 argumenty wysuwane przez Polako w wobec Ziem Odzyskanych 
 prawdziwe i sfałszowane wyniki referendum i wyboro w 
 wyniki wyboro w sfałszowanych przez komunisto w 
 zarzuty stawiane przywo dcom Polskiego Pan stwa Podziemnego podczas procesu szesnastu 
 argumenty wysuwane przez Polako w wobec Ziem Odzyskanyc 
 prawdziwe i sfałszowane wyniki referendum i wyboro w 
 wyniki wyboro w sfałszowanych przez komunisto w 
 tres c  orędzia biskupo w polskich do biskupo w niemieckich 
•     okolicznos ci wprowadzenia stanu wojennego 
•     przyczyny, kto re skłoniły komunisto w do podjęcia rozmo w z opozycją 
•     najwaz niejszych uczestniko w obrad okrągłego stołu 
•      wyniki pierwszych częs ciowo wolnych wyboro w do sejmu i senatu 
 ramy chronologiczne okresu odpręz enia 

 czas trwania wojny w Afganistanie i wojen w Iraku 

 ramy chronologiczne rewolucji przemysłowej, technologicznej i naukowo-technologicznej 

 główne trudności  III Rzeczpospolitej 

 założenia polskiej polityki zagranicznej w okresie II Rzeczpospolitej i w czasach PRL 

Uczeń rozumie: 

 pojęcia: pakt Ribbentrop–Mołotow, wojna błyskawiczna, wojna totalna, „dziwna wojna”, Parajmos, bitwa o 

Atlantyk, konwo j, „wilcze stado”, U-Boot, kamikadze, Karta Atlantycka, tajne komplety, mały sabotaz , 

dywersja, akcja „ Burza”, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), Manifest PKWN, Rząd  

Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, Zgromadzenie Ogo lne ONZ, Rada Bezpieczen stwa ONZ, 

demokracja ludowa, blokada Berlina, plan Schumana, RWPG, gospodarka centralnie planowana, 

destalinizacja, apartheid, globalna Po łnoc, globalne Południe, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, 

wojna szes ciodniowa, „ wielki skok naprzo d”, proces szesnastu, repatrianci, wysiedlenie, reforma 



rolna, czasy stalinowskie, „wro g ludu”, socrealizm, odwilz , destalinizacja, ZOMO, propaganda sukcesu, 

Komitet Obrony Robotniko w (KOR), podziemie, aksamitna rewolucja, Al-Kaida, Autonomia 

Palestyn ska, Europejska Wspo lnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspo lnota Gospodarcza 

(EWG), traktat z Maastricht (traktat o Unii Europejskiej, rewolucja technologiczna, rewolucja naukowo--

technologiczna, społeczeństwo informacyjne, globaliści, antyglobaliści, plan Balcerowicza, wolny rynek, 

Mała konstytucja, zwrot na Zachód 

 na czym polegało tzw. „ostateczne rozwiązanie kwestii z ydowskiej” 

 znaczenie japon skiego ataku na Pearl Harbor dla przebiegu II wojny s wiatowej 

 znaczenie lądowania alianto w w Normandii dla dalszych działan  zbrojnych w Europie 

 cele niemieckiej i radzieckiej polityki na podbitych ziemiach polskich 

 ro z nicę między obozem koncentracyjnym a zagłady 

 związek między odkryciem grobo w w Katyniu a zerwaniem stosunko w dyplomatycznych między 

rządem londyn skim a ZSRR 

 przyczyny niepowodzenia akcji „Burza” 

•     przyczyny klęski powstania warszawskiego 

 dlaczego doszło do zbrodni wołyńskiej 

 zasady funkcjonowania państw demokracji ludowej 

 związek między rozpadem koalicji antyhitlerowskiej a podziałem świata na dwa antagonistyczne bloki 

 cele powołania EWWiS oraz RWPG 
 przyczyny sukcesu komunisto w walczących w Wietnamie 

 cele działalnos ci OWP 

 cele działalnos ci NKWD w Polsce 

 przyczyny, kto re  skłoniły rząd londyn ski do rozmo w z polskimi komunistami 

 cele działalnos ci NKWD w Polsce 

 przyczyny, kto re  skłoniły rząd londyn ski do rozmo w z polskimi komunistami  

 potrzebę powstania opozycji demokratycznej 

 potrzebę integracji europejskiej jako sposobu rozwiązania problemów politycznych i gospodarczych Europy 

po II wojnie światowej 

 
Uczeń potrafi: 

•   wyjaśnić przyczyny odmowy polskich polityków wobec żądań niemieckich 

•   wyjaśnić cele działania Niemców w Polsce podczas wojny obronnej 

•   wyjaśnić postawę Francji i Anglii podczas wojny obronnej 

•    wskazać na mapie podział Francji dokonany przez Hitlera 

•   przedstawić straty poniesione przez ZSRR w pierwszych miesiącach wojny z Trzecią Rzeszą 

•    wskazać na mapie państwa współpracujące z Trzecią Rzeszą oraz tereny zajęte przez Niemców 

 przedstawic  politykę nazisto w wobec ludnos ci z ydowskiej w pierwszym okresie wojny 

 wskazac  na mapie miejsca przełomowych walk na froncie wschodnim 

 wyjas nic  okolicznos ci, w jakich doszło do klęski Trzeciej Rzeszy 

 dostrzec konsekwencje uz ycia broni atomowej 

•dostrzec sprzeczność interesów aliantów 

•przedstawić skutki militarne, społeczne i gospodarcze II wojny światowej oraz  ro z ne postawy społeczen stwa 
polskiego wobec Holokaustu 
•określić stosunek sił Niemców i Polaków przed wybuchem powstania 

•przedstawić skutki powstania warszawskiego 

•przedstawić straty poniesione przez Polaków podczas zbrodni wołyńskiej 

•wyjaśnić przyczyny zimnej wojny 

•wskazać na mapie strefy okupacyjne w Niemczech 

 wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do blokady Berlina i wyjaśnić jej następstwa      wyjas nic  

okolicznos ci powstania EWWiS i RWPG oraz wyjas nia na czym polegała destalinizacja 

 wskazać na mapie zmiany terytorialne, które nastąpiły w Afryce w wyniku rozpadu systemu kolonialnego 

•wskazać na mapie linię podziału świata na globalną Północ i globalne Południe 

•przedstawić skutki procesu dekolonizacji 



 wskazac  na mapie zmiany terytorialne na Po łwyspie Korean skim po  II wojnie s wiatowej 
 przedstawic  okolicznos ci, w jakich doszło do wybuchu wojny w Korei 
 wyjas nic  przyczyny klęski Związku Radzieckiego podczas wojny w Afganistanie 
•wskazać najważniejsze skutki wojny arabsko--żydowskiej, w tym terytorialne 

•wskazać na mapie zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku wojny sześciodniowej 

 przedstawic  działania podjęte z inicjatywy Mao Zedonga w ramach „wielkiego skoku naprzo d” 

•wyjas nic  przyczyny klęski „wielkiego skoku naprzo d” 
 wyjas nic , dlaczego Stalin i polscy komunis ci dąz yli do osłabienia Polskiego Pan stwa Podziemnego 
 przedstawic  metody walki komunisto w 
 wymienic  najwaz niejsze reformy przeprowadzone przez władze komunistyczne 
 wskazac  ideologiczne cele referendum w 1946 r. 
 wyjaśnić, dlaczego Stalin i polscy komuniści dążyli do osłabienia Polskiego Państwa Podziemnego 

•    przedstawić metody walki komunistów 

•    wymienic  najwaz niejsze reformy przeprowadzone przez władze komunistyczne 
•    wskazac  ideologiczne cele referendum w 1946 r. 
•   przedstawic  działania podjęte z inicjatywy Mao Zedonga w ramach „wielkiego skoku naprzo d” 
•  wyjas nic  przyczyny klęski „wielkiego skoku naprzo d” 
 wymienic  cechy charakterystyczne sztuki i architektury czaso w socjalizmu 
 podac  przyczyny złagodzenia stalinowskiego terroru 
 przedstawic  stanowisko i działania władz wobec robotniko w strajkujących w Poznaniu 
 wskazac  gło wne problemy pan stwa polskiego za rządo w Władysława Gomułki 
 wyjas nic  okolicznos ci przejęcia władzy przez Edwarda Gierka 
 przedstawic  sytuację gospodarczą Polski w 1980 r. 
 wskazac  ro z nice między wystąpieniem robotniczym z sierpnia 1980 r. a wczes niejszymi 

wystąpieniami 
 wymienic  ograniczenia nałoz one na obywateli podczas stanu wojennego 
 podac  przykłady oporu społeczen stwa wobec władz w czasie stanu wojennego 
 wymienic  decyzje podjęte przez sejm w XII 1989 r. 

• wymienić działania Zachodu zmierzające do uzyskania przewagi nad Wschodem 

• przedstawić okoliczności dojścia do władzy Michaiła Gorbaczowa 

• wskazać na mapie państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR 

• wskazać różnice w sposobie przejmowania władzy przez demokratyczną opozycję w różnych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej 

• wyjaśnić przyczyny i przedstawić skalę problemów współczesnych Chin 

 wyjas nic  przyczyny niepowodzenia panarabizmu 

 wskazac  na mapie zasięg Autonomii Palestyn skiej 

 wymienić czynniki wpływające na przyspieszenie integracji europejskiej 

 wymienić społeczne skutki rewolucji naukowo—technologicznej 

 wskazać najważniejsze cechy społeczeństwa informacyjnego 

 wyjaśnić założenia planu Balcerowicza i wymienić jego skutki 

 wyjaśnić, dlaczego po 1989 r. Polska zdecydowała się dokonać zwrotu na Zachód 

 

POZIOM WYMAGAŃ ROZSZERZAJĄCY –OCENA DOBRA 
 
Uczeń zna: 

• daty: III 1939, 23 VIII 1939, XI 1939 – III 1940, VI 1940, IV 1941, 22 VI 1940, 1942, II 1943,  19 IV 

1943, IX 1943, V 1944, VIII 1941,  XI – XII 1943, II 1945, IV 1940, VI 1940, 1942, 1940, 1941, XI 
1939, VI 1940, VII 1941, I 1942, II 1942, 1943, 12/13 X 1943, 1944, 3/4 I 1944, 1943–1944, 1943,  

1 I 1944,  II 1945, VI 1945, 1948, 1946, 1947, 1945–1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1961, 1947, 1960, 

1948, 1949, 1948,1948–1949, 1964, 1967, 1937, 1949, 1952, 1958, 1966, 19 I 1945, 1947, : 31 XII 

1944, VI 1945, VII – VIII 1945, 1947, 1947–1949, XII 1948, 1948–1956, 1949, 1950, 1948, 1953, 

1965, 1970, IX 1976, 1979, 1983, 1984, 1983, 1988,  XII 1989, 1985, 1986, 1990, 1991,1993, 1976, 

1978, VI 1989, : 1987–1991, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000–2005, 2001, 2003, 1967, 1992, 1990, 1991, 

1992, 1994, 1997 

 daty najważniejszych starć i bitew wojny obronnej 



 postacie: kapitana Władysława Raginisa, generała Tadeusza Kutrzeby, generała Franciszka Kleeberga, Anny 

Frank, Kazimierza Sosnkowskiego, Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Harry’ego Trumana, Clementa 

Attlee, Konrada Adenauera, Imre Nagy’ego, Mahatmy Gandhiego, Nelsona Mandeli, Fidela Castro, 

Jasera Arafata, generała Douglasa MacArthura, Leopolda Okulickiego, Jana Jankowskiego, Osamy bin 

Ladena, George’a Busha, Saddama Husajna,  

 cele działań Hitlera i Stalina 

 przyczyny, które zadecydowały o wykorzystaniu ziem polskich jako miejsca eksterminacji Żydów 

 postanowienia Karty atlantyckiej 

 postanowienia konferencji w Teheranie i konferencji jałtańskiej 

 cele konferencji jałtańskiej 

 postanowienia układu Sikorski–Majski 

 poglądy Stalina i Churchilla na  sprawę polską 

 państwa założycielskie EWWiS 

 główne założenia maoizmu 

 przyczynę zaproponowanych zmian granic Polski 

 główne założenia socjalistycznych planów gospodarczych 

 wybitnych przedstawicieli kultury polskiej epoki Gomułki i Gierka 

 formy działań podejmowanych przez opozycję demokratyczną w epoce Gierka 

 okoliczności wprowadzenia stanu wojennego 

 przykłady działań podejmowanych przez podziemną „Solidarność” 

 główne przyczyny słabości ZSRR w latach 80. 

 czynniki, które przyczyniły się do osłabienia zależności komunistycznych państw Europy Środkowo-

Wschodniej od ZSRR 

 postanowienia Konferencji dwa plus cztery 

 warunki porozumienia podpisanego między OWP i Izraelem 

 różne przejawy procesu globalizacji 

 argumenty zwolenników i przeciwników włączenia krajów postkomunistycznych w procesy integracyjne w 

Europie: 

 

 

Uczeń rozumie: 

 pojęcia: czwarty rozbiór Polski, wojna zimowa, linia Maginota, rząd kolaboracyjny, blokada Leningradu, 

desant, „z abie skoki”, „Z egota”, szmuglowanie, Sprawiedliwy ws ro d Narodo w S wiata, sowietyzacja, 

deportacja, układ Sikorski–Majski, Ukrain ska Powstan cza Armia (UPA), linia Curzona, Krajowa Rada 

Narodowa (KRN), denazyfikacja, sankcje, prawo weta, nacjonalizacja, doktryna Trumana, plan 

Marshalla, procesy norymberskie, Radio Wolna Europa, doktryna Breżniewa,  Indochiny Francuskie, 

Trzeci Świat, „bambusowa kurtyna”, Wietkong, mudżahedin, umowa Sykes–Picot, mandat, syjonizm, : 

komuny ludowe, czerwona gwardia, maoizm, rewolucja kulturalna, obława augustowska, reakcja, amnestia, 

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, akcja „Wisła”, system monopartyjny, centralne planowanie, plan 

trzyletni, plan sześcioletni, księża patrioci, KC PZPR, pułapka kredytowa, „ długi marsz”, wyścig zbrojeń, 

porozu-mienie białowieskie, Federacja Rosyjska, socjalistyczna gospodarka wolnorynkowa, traktaty 

rzymskie, Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Wspólnota Europejska (WE), wojna  z 

terroryzmem, broń masowego rażenia, Kurdowie, Sojusz Lewicy Demokratycznej 

 przyczyny sukceso w militarnych Stalina i Hitlera na przełomie 1939 i 1940 r. 

 znaczenie bitwy o Atlantyk dla przebiegu II wojny światowej 

 znaczenie walk pod Leningradem, Stalingradem i Kurskiem dla przebiegu II wojny światowej 

 znaczenie zwycięstwa w bitwie pod Monte Cassino dla dalszych działań zbrojnych w Europie 

 przyczyny utworzenia NATO i Układu Warszawskiego 

 przyczyny konfliktu między Indiami a Pakistanem  

 charakter działań władz związanych z organizacją referendum ludowego i wyborów 

 na czym polegały przejawy zależności Polski od ZSRR 



 przyczyny prześladowania członków PSL przez komunistów 

 przyczyny antysemickiej kampanii w PRL po wydarzeniach Marca 1968 

 rolę, jaką kulturze przypisywała władza komunistyczna 

 dlaczego władze zdecydowały się znieść stan wojenny 

 znaczenie obrad okrągłego stołu 

 dlaczego porozumienie o utworzeniu Autonomii Palestyńskiej nie zakończyło konfliktu arabsko-

izraelskiego 

 wpływ wojen w byłej Jugosławii na przyspieszenie procesów integracyjnych  na wschodzie Europy 

 społeczne skutki zmian politycznych  i gospodarczych zachodzących  w Polsce po 1989 r. 

 znaczenie przystąpienia Polski do NATO i do Unii Europejskiej 

Uczeń potrafi: 

 przedstawić międzynarodowe położenie Polski latem 1939 

•      wyjaśnić na wybranych przykładach, na czym polegała bohaterska postawa żołnierza polskiego w czasie 

wojny obronnej 

•      wskazać na mapach ruchy wojsk polskich i niemieckich oraz wojsk radzieckich podczas wojny obronnej 

 scharakteryzować relacje między Trzecią Rzeszą i ZSRR w latach 1939–1941 

 dostrzec różnice w położeniu ludności w okupowanej Europie Zachodniej i Wschodniej 

 wyjaśnić, jak funkcjonowała machina zagłady Żydów stworzona przez Niemców 

 opisać wygląd U-Boota 

 przedstawić przebieg walk pod Monte Cassino 

 przedstawić okoliczności, w jakich doszło do konferencji w Jałcie 

     przedstawić działalność nazistów w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady         
Auschwitz—Birkenau 

    przedstawić okoliczności uformowania się polskiego rządu na wychodźstwie oraz Polskich Sił Zbrojnych na   
Zachodzie 

    przedstawić okoliczności, w jakich doszło do podpisania układu Sikorski––Majski 

     opowiedzieć o okolicznościach odkrycia masowych grobów w Katyniu 

     scharakteryzować różne przejawy działalności Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej 

 wyjaśnić okoliczności powstania planu akcji „Burza” 

 przedstawić stosunek Stalina oraz aliantów zachodnich do powstania 

 przedstawić okoliczności uformowania się polskiego rządu na wychodźstwie oraz Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie 

 wyjaśnić program polityczny lewicy komunistycznej zawarty w Manifeście PKWN 

 scharakteryzować stosunek polityków zachodnich do sprawy polskie 

 przedstawić okoliczności zwołania konferencji w Poczdamie 

 przedstawić zasady doktryny Trumana 

 wyjaśnić, na czym polegał plan  Marshalla 

 scharakteryzować przyczyny oraz przejawy polityki zimnowojennej w Niemczech 

 przedstawić okoliczności ukształtowania się NATO i Układu Warszawskiego 

 scharakteryzować organizację i cele istnienia NATO i Układu Warszawskiego 

 wyjaśnić wpływ zasad funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej na gospodarki państw 

komunistycznych 

 scharakteryzować sytuację w ZSRR po śmierci Stalina 

 przedstawić okoliczności, w jakich doszło do budowy muru berlińskiego 

 scharakteryzować proces dekolonizacji po II wojnie światowej 

 wskazać na mapie Indochiny Francuskie i państwa, które powstały po ich rozpadzie 

 przedstawić przebieg wojny w Korei 

 przedstawić okoliczności przejęcia władzy na Kubie przez komunistów 

 scharakteryzować przebieg wojny w Afganistanie 

 przedstawić reakcje Palestyńczyków na migracje Żydów do Palestyny oraz na możliwość powstania na tym 

obszarze państwa żydowskiego 



 scharakteryzować poglądy Palestyńczyków i Żydów na temat własnego państwa w Palestynie 

 dostrzec konflikt arabsko-żydowski jako jeden z przejawów zimnej wojny 

 przedstawić przebieg wojny domowej w Chinach po zakończeniu II wojny światowej 

 scharakteryzować wpływ zmian gospodarczych w Chinach na życie mieszkańców państwa 

 scharakteryzować politykę USA wobec Japonii 

 scharakteryzować organizację komunistycznego aparatu bezpieczeństwa 

 scharakteryzować straty poniesione przez naród i państwo polskie podczas  II wojny światowej 

 scharakteryzować migracje ludności na ziemiach polskich po wojnie 

 przedstawić politykę narodowościową nowej władzy wobec Niemców i Ukraińców 

 scharakteryzować funkcjonowanie gospodarki w czasach stalinowskich 

 dostrzec i ocenić wpływ polityki na różne dziedziny życia społecznego 

 przedstawić przebieg wydarzeń czerwcowych w Poznaniu 

 przedstawić przebieg polskiego Października 

 wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do wydania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich 

 przedstawić przebieg i skutki wystąpień marcowych 1968 r. 

 przedstawić przebieg wydarzeń grudniowych 1970 r. 

 przedstawić przebieg wydarzeń Czerwca ’76 

 wyjaśnić przyczyny rozczarowania społeczeństwa rządami Edwarda Gierka 

 przedstawić okoliczności i skutki wybuchu niezadowolenia społecznego w sierpniu 1980 r. 

 opisać okoliczności powstania NSZZ „Solidarność” 

 przedstawić działania władz podjęte w ramach wprowadzenia stanu wojennego 

 wyjaśnić, w czym przejawiało się funkcjonowanie stanu wojennego 

 przedstawić sytuację polityczną w Polsce w latach 1983–1989 

 opisać działania podjęte przez „Solidarność” w ramach kampanii przed wyborami w 1989 r. 

 przedstawić okoliczności, w jakich doszło do zakończenia okresu odprężenia 

 scharakteryzować plany reformatorskie Michaiła Gorbaczowa 

 przedstawić okoliczności katastrofy  w elektrowni atomowej w Czarnobylu i jej wpływ na relacje między 

społeczeństwem a władzą 

 wyjaśnić, jak doszło do podpisania porozumienia białowieskiego 

 scharakteryzować sytuację polityczną w Europie Środkowo--Wschodniej w 1989 r. 

 przedstawić proces jednoczenia Niemiec 

 określić charakter zmian politycznych w ramach Jesieni Narodów 

 przedstawić okoliczności dojścia do władzy Deng Xiaopinga 

 opisać sytuację w Chinach po masakrze na placu Tiananmen 

 scharakteryzować zmiany gospodarcze, jakim podlegały Chiny po 1990 r. 

• wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do porozumienia Palestyńczyków z Izraelem 

• przedstawić poglądy eurosceptyków na proces integracji oraz na Unię Europejską 

• wskazać najważniejsze zmiany w życiu człowieka i społeczeństwa wywołane każdą z rewolucji związanych z 

postępem w nauce i technice 

• scharakteryzować proces globalizacji w wymiarze ekonomicznym, politycznym i kulturowym 

• wyjaśnić, z czego wynikał szok mieszkańców Polski związany z przemianami politycznymi po 1989 

•przedstawić okoliczności, w jakich doszło do wyborów prezydenckich i pierwszych w pełni wolnych wyborów  

do sejmu i senatu 

• scharakteryzować przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r. 

 

POZIOM WYMAGAŃ DOPEŁNIAJĄCY – OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń zna: 

•      okoliczności zawiązania wielkiej koalicji 

 postaci: Czesława Kwoki,  

               •       nazwy politycznych organizacji należących do lewicy komunistycznej 

 nazwy polskich jednostek wojskowych biorących udział w walkach na frontach II wojny światowej 



 bilans II wojny światowej 

 nazwiska głównych polityków nazistowskich oskarżonych w procesach norymberskich 

 postanowienia XX zjazdu KPZR 

 postanowienia układu podpisanego między PKWN a ZSRR 

 instytucje wchodzące w skład komunistycznego aparatu bezpieczeństwa 

 znaczenie słów: non possumus 

 okoliczności wyboru Karola Wojtyły na papieża 

 przyczyny, które doprowadziły do odprężenia w relacjach między Wschodem a Zachodem 

 postanowienia porozumienia białowieskiego 

 ugrupowania rywalizujące o władzę po śmierci Mao Zedonga 

 najważniejsze skutki reform dokonanych za rządów Deng Xiaopinga 

 okoliczności i przyczyny narodzin ideologii panarabizmu 

 datę: 1991–1999 

 cele istnienia EWG i Euratomu 

 argumenty zwolenników i przeciwników procesu globalizacji 

 główne elementy programów ruchów liberalnego i narodowo-katolickiego 

 

 

 

Uczeń rozumie: 

•     pojęcie: Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) 

•     znaczenie stwierdzenia, że uczestnicy powstania chcieli „wybrać sposób umierania” 

•     pojęcia: państwa satelickie, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Państwowe Gospodarstwa Rolne, 

awans społeczny, „walka z syjonizmem, tzw. partyzanci, obrady trójkątnego stołu, Karta 77, 

panarabizm, pierwsza intifada, druga intifada,  

 wpływ decyzji wielkich mocarstw na problem suwerenności państwa polskiego 

 zasady funkcjonowania państw demokracji ludowej 

 znaczenie procesów norymberskich 

 związek między działaniami Rosjan i polskich komunistów a decyzjami przywódców Armii 

Krajowej 

 znaczenie wydania orędzia biskupów polskich do biskupów  niemieckich oraz układu o uznaniu 

granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej 

 wpływ wyboru papieża Polaka na powolny upadek systemu komunistycznego w Polsce 

 dlaczego podziemna „Solidarność” nie dążyła do konfrontacji siłowej z władzą 

 znaczenie decyzji o wyborze do rozmów stołu w kształcie okręgu 

 w czym przejawiał się rozdźwięk między zamierzeniami reformatorskimi Gorbaczowa a ich 

realnymi skutkami 

 znaczenie rozpadu ZSRR dla dalszych losów politycznych świata 

 znaczenie zmian, do jakich doszło w Europie Środkowo-Wschodniej w wyniku Jesieni Narodów 

różnice między skalą zmian oferowanych przez władzę a oczekiwaniami społeczeństwa  

•      podłoże konfliktu w byłej Jugosławii 

 

Uczeń potrafi: 
• dostrzec związek między charakterem działań zbrojnych a celami wojennymi sformułowanymi przez 

Hitlera 

• przedstawić okoliczności i skutki najazdu sowieckiego na Polskę 

•przedstawić przebieg wojny zimowej 

•przedstawić przebieg agresji Trzeciej Rzeszy na Danię i Norwegię, na Francję i na Wielką Brytanię 

oraz na Związek Radziecki 

• wskazać na mapie zmiany terytorialne po wojnie zimowej 

• opisać politykę Trzeciej Rzeszy na ziemiach okupowanych 

• przedstawić przebieg powstania w getcie warszawskim 

•przedstawić przebieg działań zbrojnych na froncie wschodnim 



• wyrazić opinię na temat decyzji o wykorzystaniu broni atomowej 

• przedstawić wydarzenia na froncie zachodnim w 1944 r. 

• przedstawić założenia polityki przywódców ZSRR i Stanów Zjednoczonych 

• przedstawić okoliczności, w jakich doszło do podpisania Karty Atlantyckiej i konferencji w Teheranie 

• przedstawić różne formy represji stosowanych wobec narodu polskiego na ziemiach wcielonych do 

Trzeciej Rzeszy, w Generalny Gubernatorstwie oraz na ziemiach okupowanych przez ZSRR 

• opowiedzieć o działalności Polaków ratujących Żydów podczas okupacji 

• opowiedzieć o realizacji postanowień układu Sikorski–Majski 

• przedstawić organizację Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej 

• przedstawić działalność zbrojną Armii Krajowej  

• opowiedzieć o przebiegu akcji „Burza” 

• opowiedzieć o przebiegu powstania warszawskiego 

• podać argumenty przemawiające za decyzją o wybuchu powstania i przeciw tej decyzji 

• opisać reakcję Polaków na zbrodnię wołyńską 

• przedstawić okoliczności zwołania konferencji w Teheranie 

• wyjaśnić okoliczności narodzin ONZ 

• scharakteryzować cele powołania ONZ oraz jej rolę 

• wskazać na mapie zdobycze terytorialne ZSRR 

• scharakteryzować sytuację polityczną i gospodarczą w powojennych Niemczech 

• przedstawić proces powstania dwóch państw niemieckich 

• przedstawić okoliczności wygłoszenia tajnego referatu Chruszczowa 

• scharakteryzować sytuację panującą na Węgrzech w okresie stalinizmu 

•przedstawić okoliczności, w jakich doszło do rewolucji węgierskiej, jej przebieg oraz okoliczności 

upadku 

• wyjaśnić, na czym polegała doktryna Breżniewa 

• przedstawić proces rozpadu Imperium Brytyjskiego na przykładzie Indii oraz proces rozpadu 

francuskiego imperium kolonialnego na przykładzie wojny w Indochinach 

• scharakteryzować politykę neokolonialną 

• omówić przebieg kryzysu kubańskiego 

• scharakteryzować sytuację panującą na obszarze Wietnamu 

• przedstawić międzynarodową reakcję na wojnę w Wietnamie 

• wskazać przyczyny, które doprowadziły do powstania Izraela 

• przedstawić przebieg wojny arabsko-żydowskiej w latach  

1948–1949 

• dostrzec wpływ wojny na relacje między Żydami a Palestyńczykami 

• przedstawić okoliczności wybuchu i przebieg wojny sześciodniowej 

• przedstawić okoliczności powstania Chińskiej Republiki Ludowej 

• scharakteryzować sytuację gospodarczą Chin w okresie rządów komunistów 

• dostrzec zasadnicze różnice w rozwoju Chin i Japonii 

• przedstawić bilans strat poniesionych przez podziemie niepodległościowe podczas walk z władzami 

komunistycznymi 

• przedstawić okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów 

• przedstawić organizację i przebieg referendum ludowego oraz wyborów w 1947 r. 

• scharakteryzować politykę władz komunistycznych wobec społeczeństwa 

• przedstawić budowanie podstaw ekonomicznych socjalizmu 

• przedstawić wpływ funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej na życie przeciętnego 

mieszkańca Polski 

• scharakteryzować ustrój państwa polskiego po 1947 r. oraz ustrój PRL na mocy konstytucji z 1952 r. 

• przedstawić działania władz zmierzające do usunięcia wpływów Kościoła w Polsce 

• wyjaśnić stanowisko władz ZSRR wobec wydarzeń w Polsce 

•  scharakteryzować przemiany polityczno-społeczne w Polsce w latach 1957–1970 

• scharakteryzować działania władz podjęte po wydarzeniach Marca 1968 

• opowiedzieć o dokonaniach przedstawicieli polskiej kultury w kraju i na emigracji 

• przedstawić reakcję ZSRR na działalność „Solidarności” 

• scharakteryzować politykę władz komunistycznych wobec „Solidarności” 

• wyjaśnić, dlaczego działacze „Solidarności” zdecydowali się na kontynuowanie oporu wobec władz 

• przedstawić różne postawy społeczeństwa polskiego wobec stanu wojennego 

• wyjaśnić okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki 

• przedstawić okoliczności, w jakich doszło od rozmów okrągłego stołu 

• scharakteryzować i ocenić postanowienia okrągłego stołu 



• ocenić znaczenie decyzji podjętych przez sejm w XII 1989 r. 

• przedstawić okoliczności wystąpienia Litwy z ZSRR 

• scharakteryzować sytuację polityczną w ZSRR w 1990 r. 

• przedstawić przebieg Jesieni Narodów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

• ocenić znaczenie Jesieni Narodów dla mieszkańców Europy 

• scharakteryzować program polityczny i gospodarczy Deng Xiaopinga 

• porównać Chiny za rządów Mao Zedonga i Chiny Deng Xiaopinga 

• przedstawić przebieg wydarzeń na placu Tiananmen 

• przedstawić okoliczności dojścia do władzy islamistów w Iranie i Afganistanie 

• scharakteryzować wojnę z terroryzmem 

• dostrzec różne aspekty wojny z terroryzmem prowadzonej przez kraje Zachodu 

• ocenić przyczyny konfliktów targających współczesnym światem arabskim 

• scharakteryzować współczesne relacje między Arabami a Żydami 

• przedstawić etapy integracji europejskiej 

• scharakteryzować konflikt w byłej Jugosławii 

• scharakteryzować wszystkie typy rewolucji związanych z postępem w nauce i technice 

• scharakteryzować przemiany polityczne na świecie po upadku ZSRR 

• przedstawić przemiany, jakie zachodziły na polskiej scenie politycznej po 1989 r. 

• dostrzec wpływ konfliktów związanych z „wojną na górze” na polską  scenę polityczną 

• wyjaśnić, czym było uwłaszczenie nomenklatury 

 

 

 

 

 

 

POZIOM WYMAGAŃ WYKRACZAJĄCY – OCENA CELUJĄCA 

 

 

Uczeń rozumie: 

• motywy działań i poglądów politycznych różnych państw europejskich przed wybuchem II wojny 

światowej 

• znaczenie decyzji podjętych na konferencji jałtańskiej dla losów państw i narodów Europy 

Wschodniej 

• znaczenie umowy Sykes–Picot dla relacji między Arabami a krajami zachodnimi 

 

Uczeń potrafi: 

• porównać stosunek sił armii polskiej i niemieckiej w początkowej fazie wojny obronnej 

• scharakteryzować różne postawy społeczeństwa polskiego wobec wojny 

• przedstawić bilans wojny obronnej 

• opowiedzieć o działaniach zbrojnych podjętych przez Włochy Mussoliniego 

• scharakteryzować położenie ludności w okupowanej Europie Zachodniej i Europie Wschodniej 

• wymienić widoczne na wschodzie Europy przejawy walki z okupantem i współpracy z nim podczas 

wojny 

• opowiedzieć o zagładzie Romów 

• przedstawić najważniejsze informacje dotyczące przebiegu bitwy o Atlantyk 

• przedstawić przebieg walk we Włoszech 

• przedstawić przebieg działań zbrojnych w Azji w latach 1941–1945 

• ocenić politykę Hitlera i Stalina wobec narodu polskiego 

• dostrzec czynniki, które miały wpływ na zmianę stanowiska Stalina wobec rządu londyńskiego 

• scharakteryzować plany Stalina wobec Polski 

• przedstawić proces formowania polskich sił zbrojnych podporządkowanych lewicy komunistycznej 

• ocenić decyzję o wybuchu powstania 

• opowiedzieć o wysiłku zbrojnym Polaków podczas wojny 

• przedstawić proces tworzenia władzy politycznej na ziemiach polskich przez lewicę komunistyczną 

• wyjaśnić znaczenie decyzji konferencji jałtańskiej dla przyszłości państwa polskiego 

• scharakteryzować społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki  II wojny światowej 

• scharakteryzować wpływ doktryny Trumana na sytuację w powojennym  świecie 

• wyjaśnić kontrowersje związane z procesami w Norymberdze i przedstawić ich następstwa 

• scharakteryzować sytuację panującą w Czechosłowacji w okresie stalinizmu 



• przedstawić okoliczności wybuchu, przebieg i zakończenie Praskiej Wiosny 

• scharakteryzować proces dekolonizacji na przykładzie Afryki 

• ocenić proces dekolonizacji 

• scharakteryzować sytuację polityczną panującą w Ameryce Łacińskiej w drugiej połowie XX w. 

• przedstawić okoliczności wybuchu i przebieg wojny w Wietnamie 

• scharakteryzować sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie do czasów I wojny światowej 

• wyjaśnić okoliczności narodzin syjonizmu 

• przedstawić relacje między Palestyńczykami a Żydami w latach 60. 

• ocenić skutki „wielkiego skoku naprzód” 

• przedstawić działalność Mao Zedonga i jego zwolenników po klęsce „wielkiego skoku naprzód” 

• scharakteryzować sytuację w Chinach w okresie rewolucji kulturalnej 

• scharakteryzować działalność NKWD na ziemiach polskich 

• ocenić sens walki prowadzonej przez żołnierzy niezłomnych 

• udowodnić, że przejęcie władzy przez komunistów oznaczało zniewolenie Polski 

• scharakteryzować proces konsolidacji władzy przez komunistów 

• scharakteryzować relacje państwo – Kościół w okresie stalinowskim 

• ocenić różne postawy Polaków wobec orędzia z 1965 r.  

• ocenić funkcjonowanie ustroju komunistycznego i jego zdolność do reformy 

• scharakteryzować i ocenić przemiany gospodarcze czasów Gierka 

• wyjaśnić wpływ wydarzeń czerwcowych 1976 r. na ukształtowanie się i działalność demokratycznej 

opozycji polskiej inteligencji 

• wyjaśnić, jaki wpływ na społeczeństwo miała działalność KSS KOR 

• omówić przygotowania władz komunistycznych do rozprawy z „Solidarnością” 

• podjąć próbę oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego 

• przedstawić proces upadku PRL 

• odnieść się do różnych współczesnych opinii na temat obrad okrągłego stołu 

• scharakteryzować relacje między Wschodem a Zachodem po zakończeniu  II wojny światowej 

• scharakteryzować funkcjonowanie ustroju komunistycznego na przykładzie ZSRR 

• dostrzec polityczne implikacje związane ze zjednoczeniem Niemiec 

• ocenić rolę Helmuta Kohla w procesie jednoczenia Niemiec 

• dostrzec etyczne problemy wynikające ze współpracy politycznej i ekonomicznej między państwami 

demokratycznymi a Chinami 

• wypowiadać się na temat kierunku rozwoju współczesnych Chin 

• przedstawić przyczyny, przebieg i skutki wojny w Afganistanie oraz pierwszej i drugiej wojny w Iraku 

• określić wpływ wojny z terroryzmem na państwa i społeczeństwa krajów arabskich i krajów 

zachodnich 

• ocenić wojnę z terroryzmem pod względem jej efektów 

• przedstawić okoliczności, w jakich do procesów integracyjnych zostały włączone kraje 

postkomunistyczne 

• wypowiedzieć się w dyskusji na temat globalizacji 

• ocenić zmiany zachodzące we współczesnym świecie 

• przedstawić ewolucję ustrojową państwa polskiego w latach 90. 

• ocenić polityczne i społeczne skutki zwrotu  na Zachód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


