
 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z HISTORII  Kl. IV 

 

 

 
 

Blok tematyczny 
 

NIEDOSTATECZNY 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

 

DOSTATECZNY 

 

DOBRY 

 

BARDZO DOBRY 

 

CELUJĄCY  
 

 

 Historia 

wokół nas. 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić czym jest 

historia; 

- wyjaśnić pojęcie: źródło 

historyczne; 

- przedstawić źródła 

odkrywane podczas 

wykopalisk (monety, 

urny); 

- przedstawić zadania 

muzeum;  

 

Uczeń potrafi: 

- odpowiedzieć na pytanie 

„Kto tworzy historię  ?”; 

- wymienić osobę zasłużoną 

dla swego regionu; 

- wskazać przykłady źródeł 

pisanych (listy, dokumenty i 

inne) i materialnych (obrazy, 

zdjęcia, mapy i inne); 

- rozpoznać różnorodne 

materiały pisarskie (tabliczki 

gliniane, papirus, papier); 

- wyjaśnić i posługiwać się 

pojęciami wykopaliska, 

archeolog; 

- wskazać różnorodność form 

ochrony zabytków (skanseny, 

archiwa); 

- przedstawić najważniejsze 

muzea, skanseny, biblioteki 

regionu 

 Uczeń potrafi: 

- wskazać okoliczności 

wydarzeń historycznych; 

- dokonać podziału źródeł na 

pisane i materialne; 

- wskazać różnice pomiędzy 

rocznikiem a kroniką; 

- opowiedzieć o pracy 

archeologa;  

- wyjaśnić powiązania między 

historią i archeologią jako 

naukami; 

- wyjaśnić rolę muzeów w 

przekazywaniu wiedzy 

historycznej 

 

Uczeń potrafi: 

 - wskazać okoliczności 

wydarzeń historycznych: 

przyczyna i skutek      

(konstruować odpowiednie 

pytania przyczyna – dlaczego ?                  

 kto ?  

skutek – z jakim skutkiem ?);      

- wyjaśnić konieczność dotarcia 

do wszystkich możliwych źródeł 

informacji celu poznania historii; 

- wymienić znane stanowiska 

archeologiczne regionu i 

scharakteryzować dokonane tam 

odkrycia; 

- przedstawić własną opinię o 

zwiedzanej ekspozycji muzealnej 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Moja mała 

historia. 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- opowiedzieć o historii 

swojego życia; 

- zgromadzić informacje o 

swojej rodzinie; 

- wyjaśnić związki 

rodzinne na przykładzie 

własnej rodziny 

- wyjaśnić pojęcie 

pamiątka historyczna; 

- pokazać na mapie 

Polskę 

- nazwać polskie symbole 

narodowe 

Uczeń potrafi: 

- wskazać wagę i istotę 

narodzin dziecka 

- poprawnie posługiwać się 

pojęciem społeczeństwo; 

- wyjaśnić pojęcia ród, 

rodzina; 

- narysować drzewo 

genealogiczne swojego rodu; 

- zebrać informacje na temat 

rodzinnej tradycji i pamiątek; 

- wymienić i pokazać na 

mapie państwa sąsiadujące z 

Polską 

- przedstawić pochodzenie 

nazwy Polska 

- opowiedzieć legendy o 

powstaniu państwa polskiego 

 

Uczeń potrafi: 

- zebrać materiały i na ich 

podstawie odtworzyć 

najważniejsze wydarzenia ze 

swojego życia (zdjęcia, 

rysunki); 

- wskazać prawa i obowiązki 

członków rodziny; 

- wyjaśnić pojęcia: naród, 

plemię 

- opowiedzieć o pochodzeniu 

hymnu i wyrecytować jego 

słowa 

- wskazać ma mapie najstarsze 

miasta Polski 

 

Uczeń potrafi: 

- powiedzieć czym zajmuje się 

genealogia; 

- wyjaśnić znaczenie herbów; 

- zaprezentować historię swojego 

rodu w oparciu o pamiątki 

rodzinne i powiązać ją z 

wydarzeniami historycznymi 

- prowadzić samodzielne 

poszukiwania pamiątek 

rodzinnych; 

- określić znaczenie symboli 

narodowych; 

- przedstawić krainy 

geograficzno – historyczne 

Polski i wskazać ich 

zróżnicowanie 

 

 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

 

Pradzieje 

człowieka 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie tereny 

na których pojawił się 

człowiek pierwotny 

(Afryka Środkowa); 

- rozpoznać i wskazać w 

wyglądzie człowieka 

cechy ludzkie i cechy 

zwierzęce; 

- nazwać materiały, z 

którego wykonano 

pierwsze narzędzia; 

 

Uczeń potrafi: 

- przedstawić warunki życia 

człowieka pierwotnego; 

- podać sposoby zbierania 

pożywienia (zbieractwo, 

myślistwo) 

- nazwać pierwsze narzędzia 

rolnicze (kij grzebalny, 

motyka, socha) ; 

- przedstawić dokonania 

umożliwiające przejście 

człowieka do osiadłego trybu 

życia; 

- opowiedzieć o wyglądzie 

osady w Biskupinie; 

- wskazać na mapie Biskupin. 

 

Uczeń potrafi: 

-  wskazać wpływ umiejętności 

uzyskiwania ognia na zmianę 

warunków życia; 

- wymienić pierwsze narzędzia 

ludzi pierwotnych 

- przedstawić miejsce 

powstania pierwszych osad;  

- wymienić pierwsze ważne 

wynalazki człowieka 

- wyjaśnić pojęcie osiadły tryb 

życia; 

- przedstawić warunki życia 

mieszkańców Biskupina, 

- przedstawić zajęcia 

mieszkańców osady; 

Uczeń potrafi: 

-przedstawić znaczenie pracy w 

życiu ludzi pierwotnych i 

obecnie 

- przedstawić przyczyny 

wprowadzenia podziału pracy i 

handlu wymiennego; 

- opowiedzieć o początkach 

hodowli; 

- opowiedzieć o wierzeniach 

mieszkańców Biskupina; 

- przedstawić okoliczności 

odkrycia osady 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

 

 



 

Historia 

mojego 

regionu, mojej 

miejscowości 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- pokazać na mapie swoja 

miejscowość; 

- opowiedzieć legendę 

związaną z nazwą 

miejscowości lub jej 

herbem; - wymienić i 

rozpoznać zabytki 

znajdujące się w 

miejscowości, regionie 

Uczeń potrafi: 

- nazwać krainę geograficzno 

– historyczną w której 

mieszka; 

- przedstawić ukształtowanie 

terenu swojej miejscowości i 

jej okolic; 

- opisać lub narysować herb 

swojej miejscowości ; 

- opowiedzieć o ciekawych 

ludziach którymi szczyci się 

miejscowość, region 

 

 

Uczeń potrafi: 

- ukazać związek wybitnych 

Polaków z daną miejscowością, 

regionem; 

- przedstawić związek 

miejscowości, regionu z 

dziejami ojczystymi ; 

- wskazać i nazwać miejsca 

ciekawe pod względem 

turystycznym i przyrodniczym 

Uczeń potrafi: 

- przedstawić najważniejsze dla 

miejscowości lub regionu 

wydarzenia historyczne; 

- wskazać wkład miejscowości, 

regionu w rozwój kraju 

- przygotować (zaplanować) 

trasę wycieczki do ciekawych 

zakątków, miejscowości 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

 

 

 

 

 

 



 

Życie 

codzienne 

 w dawnej  

Polsce i dziś 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- nazwać insygnia 

koronacyjne i symbole 

władzy (diadem, korona, 

jabłko, berła); 

- opowiedzieć o zajęciach 

mieszkańców grodu i 

podgrodzia; 

- przedstawić zajęcia 

zakonników; 

- wskazać na mapie 

najważniejsze miasta 

średniowiecznej Polski; 

- opowiedzieć o zajęciach 

mieszkańców 

średniowiecznych miast; 

- nazwać towary 

wytwarzane przez 

rzemieślników; 

- opisać wygląd zamku; 

- opisać strój rycerza; 

- omówić sposoby 

spędzania czasu wolnego 

przez mieszkańców 

dworków; 

- omówić sposoby 

spędzania czasu wolnego 

w pałacu magnackim; 

- opowiedzieć o zajęciach 

mieszkańców wsi w VXII 

w.; 

- opowiedzieć o 

sposobach spędzania 

wolnego czasu 

mieszkańców wsi w VXII 

w.; 

- przedstawić 

najważniejsze wynalazki 

drugiej połowy XX 

wieku; 

 

Uczeń potrafi: 

- opowiedzieć o obowiązkach 

sil zbrojnych; 

- przedstawić prawa i 

obowiązki władcy; 

- wskazać na mapie Gniezno, 

Lednicę, Poznań, Kraków; 

- wyjaśnić pojęcie gród i 

podgrodzie;  

- wskazać i omówić miejsca 

powstawania grodów; 

- opisać wygląd zakonnika; 

- przedstawić (na podstawie 

schematu w podręczniku) 

rozkład zajęć zakonników; 

- przedstawić miejsce 

lokalizacji miasta (na 

podstawie ilustracji w 

podręczniku); 

- wskazać zawody 

rzemieślnicze istniejące 

współcześnie i zanikające; 

- wyjaśnić pojęcie cech; 

- opowiedzieć o sposobach 

spędzania wolnego czasu 

przez mieszkańców 

średniowiecznych miast; 

- wskazać miejsca lokalizacji 

zamków; 

- przedstawić obowiązki 

rycerza; 

-opisać ceremonię pasowania 

na rycerza; 

- opowiedzieć o zajęciach 

mieszkańców dworku; 

- opowiedzieć o wychowaniu 

dzieci w rodzinach 

szlacheckich; 

- opowiedzieć o wychowaniu 

dzieci w pałacu magnackim; 

 - wskazać różnice w 

zabudowie wiejskiej w VXII 

w. 

- opowiedzieć o sposobach 

Uczeń potrafi: 

- wymienić pierwsze urzędy 

(kasztelan, wojewoda) i 

określić zakres ich obowiązku; 

- opowiedzieć o 

funkcjonowaniu dworu 

królewskiego; 

- opisać wygląd grodu i 

wskazać jego elementy 

obronne; 

- przedstaw znaczenie przyjęcia 

przez Polskę chrztu 

- wyjaśnić pojęcie klasztor, 

zakon; 

- przedstawić największe 

budowle klasztorne regionu; 

- opisać proces przekształcania 

grodu w miasto; 

- przedstawić zadania cechów; 

-  opisać wygląd miasta 

średniowiecznego: wskazać 

elementy obronne miasta, 

przedstawić wygląd rynku i     

wymienić charakterystyczne                   

elementy zabudowy; 

- przedstawić możliwość 

spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców zamku; 

- wskazać elementy obronne 

zamku i opisać ich funkcje: 

fosa, brama, most zwodzony; 

- przedstawić rolę herbów; 

- opisać wygląd dworku 

szlacheckiego (na podst. 

podręcznika); 

- porównać pałac magnacki i 

dworek szlachecki (wskazując 

zróżnicowanie majątkowe i 

status społeczny); 

 

 

 Uczeń potrafi: 

- wskazać przyczyny ścisłej 

współpracy władcy oraz 

urzędników; 

- przedstawić funkcje grodu i 

podgrodzia; 

- wskazać na zróżnicowanie 

społeczne mieszkańców grodu i 

podgrodzia; 

- przedstawić znaczenie grodu 

jako ośrodka życia politycznego, 

gospodarczego i kulturalnego; 

-opowiedzieć o początkach 

organizacji kościelnej w Polsce i 

roli zakonników; 

- wyjaśnić pojęcie dokument 

lokacyjny; 

- wymienić i nazwać grupy 

społeczne zamieszkujące 

średniowieczne miasta; 

- wskazać na rzemieślników i 

kupców jako grupy najsilniejsze 

ekonomicznie i odgrywające 

ważną rolę w mieście; 

- wymienić mieszkańców zamku 

i przedstawić ich zajęcia; 

- przedstawić pozycję szlachty w 

Polsce XVI – XVIII w.; 

- wskazać źródła utrzymania 

szlachty; 

- przedstawić zajęcia magnatów i 

ich pozycję w Polsce XVII – 

XVIII w.; 

- wymienić największe pałace 

magnackie w Polsce;  

- opisać na podstawie ilustracji 

wygląd pałacu magnackiego; 

-porównać pracę chłopów XVII 

w. z pracą rolników w czasach 

współczesnych; 

-przedstawić położenie chłopów 

w  XVII w.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

 

 



    - wymienić narzędzia 

wykorzystywane w pracy 

przez chłopa w XVII w. 

-spędzania wolnego czasu w 

mieście i na wsi; 

- opisać wygląd zagrody 

- wymienić wynalazki końca 

XVIII i XIX w.; 

 - przedstaw wynalazki 

służące człowiekowi w 

warunkach życia codziennego 

 

-wymienić obowiązki chłopów 

wobec właściciela wsi; 

- wskazać wpływ wynalazków 

na rozwój przemysłu i życie 

ludzi; 

- przedstawić położenie 

robotników; 

- opowiedz o zmianach, które 

zaszły w  warunkach życia i 

zajęciach mieszkańców wsi i 

miast w drugiej połowy XX 

wieku; 

- wskazać zmiany w wyglądzie 

miast i wsi w drugiej połowy 

XX wieku 

 

- nazwać nowe grupy społeczne i 

wskazać różnice w ich położeniu 

(właściciele fabryk, robotnicy); 

- przedstawić zmiany jakie 

zaszły w sytuacji kobiet;  

- wskazać zagrożenia wynikające 

z postępu technicznego 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               Opracował: Dariusz Półgęsek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z HISTORII  Kl. V 

 

 
 

Blok tematyczny 

 

NIEDOSTATECZNY 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

DOSTATECZNY 

 

DOBRY 

 

BARDZO DOBRY 

 

 

CELUJĄCY 
 

 

Podział 

dziejów 

ludzkości. 

 

 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcie: wiek, 

tysiąclecie, epoka 

- zaznaczyć na taśmie 

czasu daty wydarzeń które 

stanowią początek 

kalendarza chrześcijan 

- opisać życie codzienne 

pierwszych ludzi 

 Uczeń potrafi: 

- nazwać epoki historyczne 

- określić który to wiek po 

zapisaniu daty 

- wyjaśnić pojęcie: 

prehistoria i określić czas 

trwania tej epoki 

- nazwać pierwsze narzędzia 

 

Uczeń potrafi: 

- wymienić kolejność epok 

historycznych 

- uszeregować epoki 

prehistoryczne: kamienia, 

brązu, żelaza . 

- wyjaśnić różnicę między 

koczowniczym a osiadłym 

trybem życia 

 

Uczeń potrafi:  

- obliczyć ile lat upłynęło od 

danego wydarzenia p.n.e. lub n.e. 

do czasów współczesnych 

- umieścić na taśmie czasu 

okresy trwania w/w epok  

- ocenić jaki wpływ na rozwój 

człowieka miało wynalezienie 

ognia  

- wyjaśnić pojęcie: wspólnota 

pierwotna                                 

 Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Życie 

społeczeństw 

starożytnych 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić rolę wielkich 

rzek w powstawaniu 

cywilizacji 

- wskazać na mapie 

państwa: Egipt, 

Mezopotamia, Chiny, 

Indie, Grecje, Rzym, 

Fenicje 

- wskazać na mapie 

Babilon, Ateny, Rzym 

- wymienić typowe 

zajęcia ludności w 

miastach starożytnych 

- opowiedzieć z jakich 

materiałów budowali 

domy mieszkańcy 

Wschodu, Grecji i 

Rzymu. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcie: 

cywilizacja 

- określić materialne i 

duchowe składniki 

cywilizacji 

- opowiedzieć o 

kształtowaniu się pierwszych 

państw  

- wskazać na mapie rzeki: 

Nil, Eufrat, Tygrys 

- scharakteryzować rolnictwo 

w Egipcie i Mezopotamii 

- wyjaśnić rolę żeglugi w 

basenie Morza Śródziemnego 

- opowiedzieć na czym 

polegała żegluga w 

starożytności 

- określić rolę miast 

starożytnych 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać znane sobie 

pozostałości innych cywilizacji 

- wyjaśnić na czym polegał 

system nawadniania  

- dostrzec związek między 

klimatem a zajęciami ludności 

- określić podstawowe zajęcia 

ludności basenu  

Morza Śródziemnego 

- wyjaśnić pojęcia: agora, 

terma, akwedukt, Akropol, 

Forum Romanum 

- dostrzec różnice między 

miastem starożytnym a 

współczesnym 

 

 

 

 

Uczeń potrafi: 

- dostrzec wzajemne związki 

pomiędzy różnymi składnikami 

cywilizacji 

- wyjaśnić pojęcie: cywilizacja i 

co składa się na dorobek 

cywilizacyjny ludzkości 

- dostrzec podobieństwa i różnice 

między dwoma krajami - 

scharakteryzować rodzaje prac, 

technik rolnych, oraz upraw 

określić i wskazać na mapie 

dokąd docierali żeglarze 

starożytni 

- wymienić typy statków i 

okrętów, techniki żeglugi 

- opowiedzieć legendę o 

założeniu Rzymu podać datę 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Życie 

społeczeństw 

starożytnych 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- opowiedzieć o 

warunkach życia dzieci w 

krajach starożytnego 

Wschodu 

- opowiedzieć o 

nauczaniu w Rzymie 

-  wyjaśnić pojęcia: 

niewolnik, korsarz,  

- opowiedzieć skąd brali 

się niewolnicy 

 

Uczeń potrafi: 

- jak wyglądały stroje 

- jakie były rozrywki 

- jak odżywiali się ludzie 

starożytnego Wschodu,  

Grecji i Rzymu. 

- wyjaśnić pojęcia: 

balsamowanie, mumia, 

sarkofag, piramida 

- przedstawić różnice w 

sposobie wychowania, 

nauczania w Atenach i 

Sparcie 

- opowiedzieć o obyczajach i 

obrzędach związanych ze 

ślubem i pogrzebem 

- scharakteryzować postać: 

Spartakusa 

- określić wiek w którym 

miało miejsce powstanie 

Spartakusa 

Uczeń potrafi: 

- opowiedzieć o różnicach 

między bogatymi a biednymi 

mieszkańcami Mezopotamii i 

Egiptu. 

- wyjaśnić pojęcia: toga, hetera 

- określić rolę i pozycję 

poszczególnych członków 

rodziny  -ojciec, matka, dzieci 

- przedstawić obyczaje 

pogrzebowe w Mezopotamii i 

Egipcie 

- opowiedzieć o sposobie 

balsamowania ciał 

-  przedstawić różnice w 

sposobie wychowania, 

nauczania w Atenach i Sparcie 

oraz określić dobre i złe skutki 

określonej metody 

- opowiedzieć o położeniu 

niewolników i pracach przez 

nich wykonywanych 

 

Uczeń potrafi: 

- omówić czynniki ułatwiające i 

utrudniające życie w miastach 

starożytnych 

- powiedzieć z czego wynika 

różnica w życiu mieszkańców 
Mezopotamii i Egiptu. 

- dokonać charakterystyki 

wybranych problemów życia 

codziennego mieszkańców 

Mezopotamii i Egiptu. 

- wyjaśnić wpływ zamożności 

mieszkańców  Grecji i Rzymu na 

styl ich życia 

- porównać styl życia 

codziennego w Grecji i Rzymie 

ze stylem życia ludów Wschodu 

- porównać sytuację dzieci i 

kobiet w krajach starożytnego 

Wschodu i współcześnie 

- zrozumieć konieczność zmian 

w sposobie kształcenia, 

wynikającą m. in. z postępu 

cywilizacyjnego 

- zrozumieć rolę edukacji w 

życiu człowieka 

- porównać sytuację kobiet w 

starożytnej Grecji i Rzymie z 

sytuacją kobiet w Egipcie 

- zrozumieć dlaczego doszło do 

powstania niewolników w 

Rzymie 

- określić rolę niewolników w 

gospodarce świata starożytnego 

 

 Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Bogowie  

i ludzie. 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: sfinks, 

piramida, kapłan. 

- wyjaśnić pojęcie: 

wyrocznia 

- opowiedzieć w jaki 

sposób Grecy i Rzymianie 

wyobrażali sobie bogów 

- wyjaśnić pojęcie: mit 

- opowiedzieć wybrane 

przez siebie mity 

- scharakteryzować 

postacie: Mojżesz, Jezus 

- określić inaczej naród 

żydowski: Izraelici, 

Hebrajczycy 

 

Uczeń potrafi: 

- wymienić imiona 

najważniejszych bogów 

czczonych w Mezopotamii i 

Egipcie 

- opowiedzieć o roli kapłana 

w krajach starożytnego 

Wschodu 

- wymienić głównych bogów 

rzymskich i greckich  

- opowiedzieć w jaki sposób 

Grecy i Rzymianie oddawali 

cześć bogom. 

- wskazać na mapie Troje 

- podać tytuły utworów 

Homera 

- wyjaśnić rolę mitów w 

życiu Rzymian 

- wyjaśnić pojęcia: Biblia, 

Stary i Nowy Testament, 

apostoł, judaizm, poganin 

- wskazać na mapie Palestynę 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić dlaczego 

mieszkańcy Mezopotamii i 

Egiptu oddawali cześć siłom 

przyrody  

- opowiedzieć w jaki sposób 

budowano piramidy 

- wyjaśnić czym różniły się 

wierzenia mieszkańców 

Starożytnego Wschodu od 

religii Greków i Rzymian 

- wyjaśnić symboliczne 

znaczenie wyrażeń „pięta 

Achillesowa”,  „koń trojański” 

- opowiedzieć o 

prześladowaniach chrześcijan 

 

Uczeń potrafi: 

- opowiedzieć o wierzeniach 

ludów Wschodu 

- wymienić imiona domowych 

bóstw opiekuńczych Rzymian 

- przypisać bogom ich atrybuty i 

dziedziny życia, którymi się 

opiekowali 

- wyjaśnić role mitów w życiu 

Greków 

- dostrzec różnicę między 

rzeczywistością mitologiczną, 

a historyczną 

- wymienić głównych bohaterów 

Eneidy 

-  wymienić głównych bohaterów 

Iliady i Odysei 

- opowiedzieć o życiu Eneasza 

- ukazać różnice i cechy wspólne 

religii chrześcijan i żydów 

- wyjaśnić znaczenie nauki 

Chrystusa i jego uczniów dla 

powstania nowej religii 

- uzasadnić dlaczego 

chrześcijaństwo mimo 

prześladowań odniosło 

zwycięstwo 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dziedzictwo 

starożytności 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- opowiedzieć jaką rolę 

pełniło w Atenach 

zgromadzenie ludowe i 

kto mógł w nim 

uczestniczyć 

- wyjaśnić pojęcia: 

komedia, tragedia,  

- wyjaśnić pojęcia: 

igrzyska, olimpiada 

- rozpoznać wybrane 

zabytki starożytnej Grecji 

i Rzymu 

- wskazać różnicę między 

pismem obrazkowym a 

alfabetycznym 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: 

demokracja, władza 

despotyczna,  zgromadzenie 

ludowe, senat, 

republika, , rzeczpospolita 

- przedstawić różnice między 

demokracją antyczną a 

współczesną 

- wyjaśnić w jaki sposób 

powstała sztuka teatralna 

- jakie konkurencje 

wchodziły w skład pięcioboju 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić rolę igrzysk 

olimpijskich w życiu Greków 

- scharakteryzować główne 

osiągnięcia nauki i dorobku 

starożytnych 

- wyjaśnić pojęcia: filozofia, 

kodeks 

- scharakteryzować postacie: 

Sokrates, Platon, Arystoteles 

- wyjaśnić znaczenie prawa w 

życiu Rzymian i człowieka 

współczesnego 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: obywatel, 

miasto-państwo, zgromadzenie 

ludowe, 

konsul, trybun ludowy, cesarz 

-  podać przykłady stosowania 

w najbliższym otoczeniu 

procedur demokratycznych: 

wybory samorządu szkolnego, 

klasowego 

Uczeń potrafi: 

- przedstawić różnice oraz 

podobieństwa w organizacji 

teatru antycznego i 

współczesnego 

- prawidłowo operować 

pojęciami poznanymi na lekcji: 

kolumna, Akropol, kopuła, 

antyk, amfiteatr, płaskorzeźba,   

łuk tryumfalny, terma, cyrk, 

Panteon, Koloseum, akwedukt 

- podać datę pierwszych 

igrzysk olimpijskich – 776 r. 

p.n.e. 

- wskazać na mapie Olimpie 

- opowiedzieć jak wyglądały 

świątynie wznoszone przez 

Greków 

- odróżnić styl dorycki, joński, 

koryncki,  

- przedstawić osiągnięcia 

egipskiej i babilońskiej nauki 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić różnicę między 

władzą despotyczną w Egipcie a 

demokracją w Grecji 

- ocenić sposób sprawowania 

władzy w Egipcie, Grecji, 

Rzymie 

- omówić na jakich zasadach 

opiera się współczesna 

demokracja w Polsce 

Uczeń potrafi: 

- omówić charakter przedstawień 

teatralnych w starożytnych 

Atenach w okresie klasycznym 

- omówić różnice i podobieństwa 

igrzysk starożytnych i 

nowożytnych 

- dostrzec naśladownictwo 

wzorów antycznych w 

architekturze późniejszych 

czasów 

- dostrzec naśladownictwo 

wzorów antycznych w 

architekturze późniejszych 

czasów 

- opisać wkład ludów 

starożytnego Wschodu w rozwój 

cywilizacji 

- określić i ocenić wkład 

starożytnych w postęp 

cywilizacyjny 

- podać przykłady świadczące o 

doskonałości prawa rzymskiego 

- wymienić zagadnienia którymi 

zajmuje się filozofia 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Wizerunek 

średniowieczn

ej Europy 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie linie 

podziału imperium 

rzymskiego ustalona w 

395 r. 

- wskazać na taśmie czasu 

wiek w którym nastąpił 

rozłam chrześcijaństwa  

- wyjaśnić pojęcia: islam, 

Koran, muzułmanin 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: imperium, 

barbarzyńcy, średniowiecze 

- wyjaśnić pojęcia: misjonarz, 

prawosławie, herezja, 

cerkiew, pop 

- scharakteryzować postać 

Mahometa i zapamiętać datę 

622 r. 

- zaznaczyć na taśmie czasy 

wiek w którym narodził się 

islam 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie obszary 

cesarstwa zachodniego i 

wschodniego oraz stolice obu 

państw  

- zaznaczyć na taśmie czasu 

wiek, w którym upadło 

cesarstwo zachodnie oraz daty 

395 r.,476 r.,1453., 

- przedstawić podobieństwa i 

różnice pomiędzy Kościołem 

katolickim,  

a prawosławnym 

- scharakteryzować islam 

 

Uczeń potrafi: 

- omówić zmiany jakie zaszły w 

Europie po upadku imperium 

zachodnio – rzymskiego 

- podać i wyjaśnić przyczyny 

upadku imperium rzymskiego 

- wskazać na mapie obszar 

zasięgu chrześcijaństwa w 

średniowieczu i współcześnie 

- podać przyczyny rozłamu w 

Kościele w XI wieku 

- podać podobieństwa i różnice 

pomiędzy islamem, a religiom 

katolicką 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

W kręgu 

władców 

polskich 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na taśmie czasu 

panowanie Mieszka I 

- podać datę chrztu Polski 

- podać daty: zjazdu 

gnieźnieńskiego, 

koronacji B. Chrobrego 

- wymienić państwa z 

jakimi B. Chrobry 

prowadził wojny - 

scharakteryzować 

postacie:  

Mieszko I, B. Chrobry, 

B. Krzywoustego, 

W. Łokietka, K. 

Wielkiego 

- wyjaśnić pojęcia: 

uniwersytet, żupa 

- podać dokładną datę 

bitwy pod Grunwaldem 

(15 lipca 1410r.) 

- wyjaśnić przyczyny 

konfliktu polsko – 

krzyżackiego 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcie: plemiona 

- nazwać plemiona 

słowiańskie zamieszkujące 

ziemie polskie 

- wyjaśnić pojęcia: misjonarz, 

kronikarz 

- scharakteryzować postacie: 

Dobrawa, Gall Anonim, 

Otton III, biskup Wojciech 

- wyjaśnić pojęcia: cesarz, 

koronacja, arcybiskupstwo, 

metropolia 

- wyjaśnić pojęcie: senior 

- podać datę ogłoszenia 

testamentu 

- scharakteryzować postać: 

Konrada Mazowieckiego 

- podać datę sprowadzenia do 

Polski Krzyżaków  

- określić daty: koronacji W. 

Łokietka, bitwy pod 

Płowcami 

- wskazać na mapie Płowce 

- określić na taśmie czasu 

daty: pokoju w Kaliszu 

(1343), założenie 

uniwersytetu w Krakowie 

(1364) 

- wyjaśnić pojęcia: unia, 

sobór 

- scharakteryzować postacie: 

Jadwiga, Władysław Jagiełło 

- określić datę unii polsko – 

litewskiej (1385)  

- podać daty: bitwy pod 

Warną – 1444, pokoju w 

Toruniu – 1466, 

hołd pruski – 1525 

- wyjaśnić pojęcie – hołd 

- przedstawić postanowienia 

pokoju w Toruniu 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie obszary 

zamieszkałe przez 

poszczególne plemiona 

słowiańskie 

- opisać w jaki sposób Mieszko 

I przyjął chrzest 

- omówić i wyjaśnić jakie 

znaczenie miał dla Polski zjazd 

gnieźnieński w 1000 roku 

- wskazać na mapie ziemie 

jakie B. Chrobry przyłączył do 

państwa polskiego 

- korzystać z tablicy 

genealogicznej Piastów 

- wyjaśnić jakie zagrożenie dla 

ziem państwa polskiego 

stanowiły najazdy Krzyżaków i 

Tatarów 

- przedstawić wojny 

prowadzone przez W. Łokietka 

z Krzyżakami o Pomorze 

- wskazać na mapie zmiany 

terytorialne państwa polskiego 

za rządów Kazimierza 

Wielkiego 

- omówić postanowienia 

zawarte w Krewie 

- opisać przebieg bitwy pod 

Grunwaldem 

- omówić postanowienia 

pokoju w Toruniu w 1411 r. - 

na mapie przedstawić ziemie 

przyłączone do państwa 

polskiego za czasów 

panowania Jagiellonów 

 

Uczeń potrafi: 

- opisać przebieg i znaczenie 

bitwy pod Cedynią 

- wymienić korzyści płynące z 

przyjęcia chrześcijaństwa dla 

władcy i rozwoju kraju 

- ocenić panowanie 

B. Chrobrego, 

B. Krzywoustego i 

W. Łokietka 

- omówić postanowienia 

testamentu i wskazać na mapie 

dzielnice wyzna -czone przez B. 

Krzywoustego  

- ocenić jaka była sytuacja Polski 

w czasie rozbicia dzielnicowego 

- omówić wydarzenia w jaki 

sposób W. Łokietek odzyskał 

władzę i koronę w Polsce 

- określić jaką rolę odegrał 

uniwersytet w Krakowie w 

rozwoju kultury 

- przedstawić sukcesy polityki 

wewnętrznej i zagranicznej 

Kazimierza Wielkiego 

- scharakteryzować stosunki 

polsko – litewskie w XIII – XIV 

w. 

 - wyjaśnić przyczyny podpisania 

unii polsko – litewskiej w 

Krewie 

- przedstawić zagadnienia 

poruszane na soborze w 

Konstancji  

- ocenić znaczenie bitwy pod 

Grunwaldem 

- przedstawić przyczyny 

wybuchu wojny trzynastoletniej 

- ocenić skutki pokoju w Toruniu 

1466r. 

- omówić znaczenie hołdu 

pruskiego 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Życie 

społeczeństwa 

średniowieczn

ego 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia:  

- omówić w jaki sposób 

odbywało się pasowanie 

na rycerza 

- rozpoznać stroje 

noszone w epoce 

średniowiecza 

- wymienić narzędzia 

wykorzystywane do prac 

polowych 

- wyjaśnić pojęcia:  

trójpolówka, żarna, cech, 

rzemieślnik, 

 - wyjaśnić pojęcia: 

jarmark, kram, targ 

 

Uczeń potrafi: 

- prawidłowo operować 

pojęciami: pańszczyzna, 

lenno, senior, wasal, stan 

- przedstawić obowiązki 

wasala względem seniora 

- wyjaśnić pojęcia: marszałek 

dworu, możnowładca, 

etykieta dworska 

- omówić czym zajmowali się 

mieszkańcy dworu 

- omówić w jaki sposób 

ludzie średniowiecza spędzali 

czas 

- wyjaśnić pojęcia: metoda 

żarowa, terminator, 

czeladnik, osada służebna, 

bractwo strzeleckie 

- prawidłowo operować 

pojęciami  poznanymi na 

lekcji 

- wskazać na mapie główne 

szlaki średniowiecznej 

Europy 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić różnice między 

prawem zwyczajowym a 

pisanym 

- opowiedzieć o wybranych 

obyczajach dworskich 

- opowiedzieć o warunkach 

życia ludzi w średniowieczu 

-  wyjaśnić na czym polega 

uprawa ziemi metodą 

trójpolową 

- opowiedzieć o zajęciach 

mieszkańców średniowiecznej 

wsi 

- wymienić nazwy 

średniowiecznych 

rzemieślników 

- wskazać różnice między 

handlem średniowiecznym, a 

współczesnym 

 

Uczeń potrafi:  

- omówić proces kształtowania 

się stanów 

- wskazać różnice w położeniu 

poszczególnych stanów 

- wyjaśnić rolę średniowiecznych 

dworów jako ośrodków kultury i 

sztuki 

- wyjaśnić zależność między 

warunkami życia ludzi w epoce 

średniowiecza, a stanem ich 

zamożności 

- opowiedzieć o drodze od ucznia 

do mistrza  

- wyjaśnić znaczenie cechów w 

życiu mieszkańców 

średniowiecza 

- wyjaśnić rolę handlu w 

średniowiecznej gospodarce 

- wskazać współczesne ślady 

dawnego handlu 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Dziedzictwo 

średniowiecza 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: baszta, 

barbakan, filar, katedra 

alchemik, uniwersytet, 

pergamin 

Uczeń potrafi: 

- wymienić najważniejsze 

cechy stylów 

średniowiecznych 

- wyjaśnić pojęcia: styl 

romański, gotycki, baszta, 

barbakan, filar, portal, 

katedra rocznik, kronika 

- prawidłowo operować 

pojęciami  poznanymi na 

lekcji 

 

Uczeń potrafi: 

- porównać zabytki 

architektury średniowiecznej w 

Polsce z architekturą 

średniowiecznej Europy 

- wskazać zabytki architektury 

średniowiecznej w Polsce 

- wymienić materiały do 

pisania wykorzystywane w 

średniowieczu  

- scharakteryzować postacie: 

Jan Długosz, Jan Gutenberg, 

Wincenty Kadłubek 

 

Uczeń potrafi:  

- wyjaśnić w czym przejawiał się 

sakralny charakter architektury 

średniowiecza 

- wyjaśnić rolę oświaty w 

rozwoju państwa 

- przedstawić współczesne 

zwyczaje obowiązujące na 

uczelniach, które nawiązują do 

tradycji średniowiecznej 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

 

 

 

 

Opracował: Dariusz Półgęsek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z HISTORII  Kl. VI 

 
 

Blok 

tematyczny 

NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY 

 

DOSTATECZNY 

 

 

DOBRY 

 

 

BARDZO DOBRY 

 

CELUJĄCY 

 

 

U progu 

czasów 

nowożytnych 

  Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie:  

Kontynent odkryty przez 

Krzysztofa Kolumba, 

- wyjaśnić pojęcia: 

humanizm, odrodzenie, 

reformacja, Wawel, 

tolerancja, szlachta, 

magnat,  

- wskazać na mapie 

Włochy, 

- zaznaczyć na taśmie czasu 

okres epoki renesansu, 

- powiedzieć kim byli: 

Zygmunt I Stary, Zygmunt 

II August, J. Kochanowski, 

M. Kopernik 

- wskazać na mapie Polski 

3 miejsca, gdzie znajdują 

się zabytki architektury 

renesansowej 

- z jakich stanów składało 

się społeczeństwo polskie 

- wskazać na mapie granice 

Rzeczypospolitej w XVI w. 

- na podstawie tablicy 

genealogicznej odczytać 

imiona ostatnich władców z 

dynastii Jagiellonów   

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcie: busola, 

wolna elekcja, stan, 

przywilej, protestantyzm, 

- wskazać na taśmie czasu 

daty wypraw K. Kolumba i 

F. Magellana 

- opowiedzieć o wybranych 

osiągnięciach 

cywilizacyjnych Indian 

- podać przykłady dzieł 

wybitnych twórców 

renesansu 

- wymienić postacie: 

Leonardo da Vinci, Michał 

Anioł Buonarroti, 

- określić jakie poglądy 

głosili humaniści 

- wskazać na mapie: 

religijny podział Europy, 

jaki wystąpił w XVI w., 

- powiedzieć dlaczego M. 

Luter wystąpił przeciwko 

Kościołowi katolickiemu  

- powiedzieć z jakich 

stanów sejmujących składał 

się sejm walny, 

- powiedzieć z jakim 

wydarzeniem związana jest 

data: 1569 r., 

- wyjaśnić na czym 

polegało przełomowe 

znaczenie odkrycia 

Kopernika 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić daty: 12 X 1492  

           1519 – 1522, 

- wyjaśnić pojęcie: karawela, 

astrolabium, ekumenizm, arras, 

- wskazać na mapie:  

 państwa, które podejmowały 

najwięcej wypraw i uzyskały 

zdobycze terytorialne ( 

Hiszpania, Portugalia, 

Anglia, Francja ), 

- dokonać podziału skutków 

odkryć geograficznych na 

pozytywne i negatywne 

-wymienić główne dzieła 

twórców renesansu 

- wskazać na mapie miasta 

włoskie, stanowiące centra 

kultury renesansu, 

- wskazać charakterystyczne 

elementy architektury renesansu, 

np. kopuła, dziedziniec, 

- określić nazwy wyznań 

powstałych w okresie reformacji 

- wskazać na mapie: państwa w 

których miały miejsce wojny 

religijne, 

- wpływ przywilejów na 

umocnienie się pozycji szlachty 

Uczeń potrafi: 

 - wskazać na mapie:  

 gdzie znajdowały się 

państwa Inków, Azteków, 

Majów 

 trasy podróży : K. Kolumba,  

F. Magellana 

- wskazać na taśmie czasu daty 

wypraw K. Kolumba, 

- omówić wpływ odkryć na 

zmiany gospodarcze w Europie 

- opowiedzieć o zmianach w 

życiu codziennym, jakie 

nastąpiły w XVI w. 

-powiedzieć na czy polegała 

różnica w poglądach humanistów 

i filozofów średniowiecza  

- wyjaśnić ideę ekumenizmu, 

- dokonać oceny skutków 

reformacji 

- wyjaśnić na czym polegała 

zasada tolerancji religijnej 

- scharakteryzować postacie: 

Bona, Mikołaj Rej 

- istotę wkładu ostatnich 

władców z dynastii Jagiellonów 

w rozwój kultury  

- wyjaśnić pojęcia: gołota, sejm 

walny, 

- opisać proces kształtowania się 

sejmu walnego, 

- scharakteryzować podstawowe 

różnice pomiędzy stanami, 

dotyczące zajęć, trybu życia, 

strojów 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

  



 

Barok pełen 

kontrastów 

  Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: barok, 

sarmatyzm, 

- scharakteryzować  

postacie: S. Batory, S. 

Czarniecki,  

J. Sobieski,  

- wskazać na mapie 

państwa z którymi 

Rzeczpospolita w XVII w. 

prowadziła wojny 

 

Uczeń potrafi: 

 -wskazać podstawowe 

cechy sztuki i architektury 

baroku 

- wymienić przedstawicieli 

filozofii XVII w.: 

Kartezjusz,  twórców 

architektury i malarstwa: 

Peter Paul Rubens,   

- wyjaśnić pojęcia: husaria, 

- wskazać na taśmie czasu 

daty najważniejszych bitew 

stoczonych przez 

Rzeczpospolitą w XVII 

(1655 – 1660, 1683) 

- na podstawie ilustracji 

opisać typowy dwór 

szlachecki z XVII w. 

- omówić wpływ sztuki 

barokowej na ożywienie 

uczuć religijnych 

Uczeń potrafi: 

- omówić na czym polegały 

kontrasty w życiu codziennym w 

dobie baroku - - wyjaśnić 

pojęcia: opera, misteria, piechota 

wybraniecka, kalwaria, 

wyjaśnić daty: 1582, 1672 

-wyjaśnić przyczyny wojen z 

sąsiadami, 

- wyjaśnić znaczenie zwycięstwa 

Jana III Sobieskiego w bitwie 

pod Wiedniem, 

- wskazać na mapie zmiany 

terytorialne, jakie nastąpiły w 

wyniku wojny 

- wykorzystując podręcznik, 

ilustracje opowiedzieć o 

uzbrojeniu husarii, piechoty 

wybranieckiej 

- wskazać zabytki architektury 

barokowej w swoim regionie 

 

 

Uczeń potrafi: 

- analizować źródła 

ikonograficzne, na ich podstawie 

wskazać zabytki architektury 

baroku i omówić ich 

podstawowe cechy 

- scharakteryzować 

przedstawicieli filozofii XVII w.: 

Galileusz, Isaac Newton, 

twórców architektury i 

malarstwa: Giovanni Bernini, Jan 

Vermeer van Delft, 

wybitnych kompozytorów: 

Claudio Monteverdi, Georg 

Friedrich Haendel 

- wyjaśnić wpływ wojen na 

sytuację polityczną i gospodarczą 

Rzeczypospolitej 

- rozpoznać i opisać strój 

szlachecki z XVII w., 

wykorzystując pojęcia żupan, 

kontusz 

-omówić w jaki sposób szlachta 

podkreślała swoją wyższość i 

odrębność w państwie 

- podać przykłady literatury 

barokowej, np. Żywot świętych 

Piotra Skargi, Pamiętniki Jana 

Chryzostoma Paska  

 

 

 

 

 Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Myśliciele 

proponują 

zmiany. 
 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: 

oświecenie, konstytucja, 

rewolucja, liberum veto, 

konstytucja, 

- wyjaśnić na czym opierał 

się trójpodział władzy, 

wprowadzony przez 

Monteskiusza  

- wskazać na mapie 

państwa: Francja, Stany 

Zjednoczone 

- scharakteryzować 

postacie: St. A. Poniatowski  

St. Staszic, T. Kościuszko, 

 J. H. Dąbrowski 

- zaznaczyć na taśmie czasu  

daty: 1772,1788-1792, 

 3 V 1791, 1793, 1794, 

1795 

- wskazać na mapie ziemie 

utracone przez 

Rzeczpospolitą w trakcie 

rozbiorów 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie 

państwa w których rozwijał 

się wysoki stopień oświaty, 

- opisać budowlę 

reprezentująca styl 

klasyczny 

- wyjaśnić wpływ odkryć i 

wynalazków na poszerzenie 

wiedzy człowieka o świecie 

i przemiany w życiu 

codziennym 

- omówić główne założenia 

filozofii oświecenia 

- rozpoznać zabytki w stylu 

klasycznym, 

- wyjaśnić rolę króla w 

rozwoju oświaty i kultury w 

Polsce w XVIII w.  

- opowiedzieć, w jaki 

sposób współcześnie 

świętujemy rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 

maja 

-omówić przyczyny 

wybuchu powstania 

kościuszkowskiego 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: klasycyzm, 

płodozmian, liberalizm, 

absolutyzm mecenat, obiady 

czwartkowe, insurekcja 

- wymienić przedstawicieli 

nauki: Karol Linneusz, Benjamin 

Franklin, James Watt 

- opisać stroje noszone w 

Europie w XVIII w., 

- zaznaczyć na taśmie czasu i 

wyjaśnić daty: 4 VII 1776, 14 

VII 1789 1764, 1773 

-omówić znaczenie działalności 

Komisji Edukacji Narodowej 

- analizować proste źródła 

historyczne, 

- wymienić postacie: St. 

Małachowski, T. Rejtan 

- analizować źródło aktowe – 

Konstytucja 3 maja i na jej 

podstawie wymienić 

najważniejsze postanowienia 

dokumentu 

- uzasadnić, że upadek 

Rzeczypospolitej był procesem 

długofalowym, na który miały 

wpływ zarówno zewnętrzne, jak i 

wewnętrzne czynniki 

 

Uczeń potrafi: 

- na podstawie słownika, 

encyklopedii uzupełnić 

informacje o wybitnych 

przedstawicielach epoki 

oświecenia 

- wymienić przedstawicieli 

filozofii: Jan Jakub Rousseau, 

Wolter, 

- przedstawić najważniejsze 

konsekwencje rewolucji 

francuskiej 

- ocenić wpływ idei oświecenia 

na ustrój współczesnych państw 

demokratycznych, 

- sporządzić kartę zabytku w 

stylu klasycznym znajdującego 

się w regionie 

- scharakteryzować postacie: H. 

Kołłątaj, I. Krasicki,  

St. Konarski, J. Kiliński,  

W. Bartos,  

- wyjaśnić istotę reform 

proponowanych przez twórców 

Konstytucji 3 maja, 

- wyjaśnić wpływ czynników 

zewnętrznych na niemożność 

przeprowadzenia reform w 

państwie 

- analizować źródła, np. Akt 

powstania 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

 



 

Wielkie 

zmiany 

cywilizacyjne 

XIX w 

    Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

  

Uczeń potrafi: 
- wyjaśnić pojęcia: fabryka, 

rewolucja przemysłowa, 

emigrant, germanizacja 

- wskazać na mapie 

państwa, w których 

najwcześniej doszło do 

przewrotu przemysłowego, 

 - wymienić wybitnych 

twórców nauki: T. Edison, 

A. G. Bell, M. Skłodowska 

- Curie 

- wskazać na mapie i 

nazwać ziemie polskie 

leżące w zaborze 

austriackim, rosyjskim i 

pruskim 

- określić, pod jakim 

zaborem znajdowała się 

miejscowość, w której 

mieszkasz 

- wyjaśnić w jakich 

okolicznościach powstał 

hymn narodowy 

-powiedzieć dlaczego 

doszło do strajku szkolnego 

we Wrześni 

-wymienić twórców 

literatury: A. Mickiewicz, 

J. Słowacki, M. 

Konopnicka, 

E. Orzeszkowa, B. Prus, H. 

Sienkiewicz,   

S. Wyspiański i tytuły ich 

najwybitniejszych dzieł,  

twórców malarstwa i 

muzyki: J. Matejko 

J. Chełmoński, S. 

Moniuszko 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia:  

uwłaszczenie, powszechne 

prawo wyborcze, 

cywilizacja naukowo 

techniczna, płodozmian, 

Legiony Polskie, 

- zaznaczyć na taśmie czasu 

datę Wiosny Ludów, 

- na podstawie źródeł 

historycznych (tekst, 

ilustracje) opowiedzieć o: 

  * wyglądzie XIX – 

wiecznego miasta 

  * pracy w fabryce 

- rozpoznać wybitne dzieła 

malarzy 

impresjonistycznych, 

realistycznych  

-wyjaśnić wpływ osiągnięć 

naukowo – technicznych na 

warunki życia ludzi 

- wskazać na mapie 

Księstwo Warszawskie 

- wyjaśnić dlaczego Polacy 

wiązali nadzieje na 

odzyskanie niepodległości z 

Napoleonem 

- wyjaśnić daty: 1797, 

1807, 29/30 XI 1830, 1863 

- scharakteryzować 

postacie: M. Drzymała, J. 

H. Dąbrowski, Napoleon 

Bonaparte, J. Wybicki, 

- wyjaśnić dlaczego Polacy 

podejmowali w XIX w. 

walkę zbrojną 

 -omówić w jaki sposób 

zaborcy realizowali 

politykę wynaradawiania 

Polaków 

- wyjaśnić dlaczego Polacy 

podejmowali próby 

ratowania tożsamości i bytu 

narodowego 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: płodozmian, 

burżuazja, proletariat, 

urbanizacja, 

- wyjaśnić daty: 1848 – 1849, 

- związek między rozwojem 

przemysłu a procesem 

urbanizacji   

- wskazać na mapie państwa, w 

których doszło do wybuchu 

Wiosny Ludów, 

-wymienić wybitnych twórców 

nauki i ich osiągnięcia:  W. 

Roentgen, L. Pasteur 

- wskazać na podstawie 

przykładów, że sztuka XIXw 

nawiązuje do dawnych epok 

- wyjaśnić dlaczego gospodarka 

Galicji stała na bardzo niskim 

poziomie 

- wskazać, które ze 

współczesnych dużych ośrodków 

przemysłowych mają swój 

początek w XIX w 

- powiedzieć jakie ziemie 

wchodziły w skład Księstwa 

Warszawskiego 

- zanalizować przyczyny klęski 

powstań narodowych 

- wskazać na mapie obszary 

objęte walkami powstańczymi 

-wyjaśnić cele polityki 

germanizacyjnej 

- wyjaśnić dlaczego Polacy 

podejmowali próby ratowania 

tożsamości i bytu narodowego 

 

 

Uczeń potrafi: 

-scharakteryzować postacie: 

James Watt, J. Bem 

- przedstawić zmiany jakie 

nastąpiły na wsi w XIX wieku 

- wyjaśnić główne przyczyny 

wybuchu Wiosny Ludów, 

- wyjaśnić jakich praw i dlaczego 

domagało się społeczeństwo 

- wyjaśnić pojęcia: 

impresjonizm, realizm koalicja, 

- wyjaśnić z czego wynikały 

różnice w poziomie życia 

poszczególnych warstw społ. 

- opowiedzieć o warunkach życia 

w trzech zaborach 

- uzasadnić, że Kraków w XIX 

w. był centrum życia 

kulturalnego 

- wyjaśnić z czego wynikały 

różnice w zagospodarowaniu i 

organizacji ziem w trzech 

zaborach 

- ocenić postawę Legionów u 

boku Napoleona 

- wpływ niewłaściwych decyzji 

na efekty walk 

- wyjaśnić znaczenie hasła „Za 

Waszą i naszą wolność”  

- dokonać oceny działalności 

Polaków, zmierzającej do 

utrzymania tradycji, języka i 

kultury narodowej 

- przedstawić przykłady pracy 

organicznej 

- dokonać oceny działalności 

Polaków, zmierzającej do 

utrzymania tradycji, języka i 

kultury narodowej 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Między 

demokracją 

 a dyktaturą. 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić daty: 1914,  

11 XI 1918 

-wyjaśnić przyczyny 

wybuchu I wojny światowej 

- na podstawie ilustracji 

opowiedzieć o postępie 

techniki wojskowej 

-wyjaśnić daty: 11 XI 1918 

r, 27 XII 1918 r., 

15 VIII 1920 r.  

- scharakteryzować 

postacie: Józef Piłsudski 

- wskazać na mapie granice 

II RP i jej sąsiadów 

- wskazać na mapie Stany 

Zjednoczone 

scharakteryzować postacie: 

 J. Stalin, A. Hitler 

- wskazać na mapie: 

Niemcy, ZSRR, Włochy 

- zaznaczyć na taśmie czasu 

daty 1 IX 1939, 1945, 17 IX 

1939, 1 VIII 1944 

- wskazać kontynenty na 

których toczyły się 

działania zbrojne 

- wyjaśnić pojęcia: okupant, 

obóz koncentracyjny 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie 

państwa należące do dwóch 

różnych bloków militarnych 

- opowiedzieć o zmianach, 

jakie nastąpiły w Europie 

po I wojnie światowej 

- wyjaśnić pojęcia: państwa 

centralne, ententa, dyktator, 

komunizm, faszyzm, obóz 

koncentracyjny, wojna 

totalna 

- wyjaśnić przyczyny 

wybuchu rewolucji w Rosji 

- wyjaśnić dlaczego dni 11 

XI i 15 XII obchodzone są 

jako święta państwowe 

- opowiedzieć o 

wydarzeniach jakie miały 

miejsce w dniach 10 – 11 

XI 1918 r. 

- opowiedzieć o zmianach, 

jakie nastąpiły w życiu 

codziennym 

- omówić główne instytucje 

władzy  II Rzeczypospolitej 

- wymienić najważniejsze 

osiągnięcia nauki i techniki 

okresu międzywojennego 

-określić różnice między 

państwem 

demokratycznym, a 

rządzonym przez dyktatora 

-wymienić  przyczyny 

wybuchu II wojny 

światowej 

- przyczyny wybuchu 

powstania warszawskiego 

- lokalizować na mapie: 

   * ziemie polskie będące 

pod okupacją  niemiecką i 

sowiecką 

 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcia: rozejm, 

proklamacji, plebiscyt nazizm, 

kanclerz, swastyka, policja 

polityczna, łagier 

- wyjaśnić na jakich zasadach 

opierał się ustrój wprowadzony 

w Rosji 

- wskazać na mapie: państwa, 

które odegrały dominującą rolę 

na początku  

XX w., główne państwa biorące 

udział w wojnie, obszary, na 

których toczyły się walki  

-scharakteryzować postacie: R. 

Dmowski, I. J. Paderewski 

- opowiedzieć o wybuchu i 

przebiegu powstania 

wielkopolskiego 

- przedstawić mniejszości 

narodowe zamieszkujące II 

Rzeczpospolitą 

 - wskazać na mapie: 

* Centralny Okręg Przemysłowy 

 * największe miasta II RP 

- scharakteryzować postać:  

B. Mussolini, W. Sikorski 

- przedstawić działania 

dyktatorów zmierzające do 

ograniczenia wolności jednostki 

- przedstawić najważniejsze 

wydarzenia II wojny światowej 

- omówić skutki działania bomby 

atomowej 

- omówić formy terroru 

stosowane wobec ludności 

polskiej i żydowskiej 

 

Uczeń potrafi: 

-wyjaśnić daty: 1917, 1919 r., 

1920 r., 1921r. 1941, 6 VIII 1945 

- omówić zmiany, jakie zaszły w 

Europie po 1919r 

- opowiedzieć na podstawie 

mapy, jak ukształtowały się 

granice państwa polskiego 
- wyjaśnić znaczenie działalności 

i walki Polaków dla odzyskania 

niepodległości - wskazać na 

mapie: 

 * obszary zamieszkane przez 

mniejszości narodowe 

- omówić najważniejsze zjawiska 

w kulturze okresu 

międzywojennego 

- omówić wpływ wynalazków i 

odkryć naukowo – technicznych 

na zmiany w życiu codziennym 

ludzi okresu międzywojennego i 

ich znaczenie we współczesnym 

świecie 

- wskazać na mapie obszary 

zajęte przez Hitlera w latach 

1938 – 1939 

- zagrożenia bezpieczeństwa 

Polski wynikające z agresywnej 

polityki sąsiadów 

-wyjaśnić jak wielkim 

zagrożeniem dla całego świata 

jest bomba atomowa 

- omówić cele działalności rządu 

emigracyjnego 

- ocenić postawę społeczeństwa 

polskiego w okresie okupacji 

-  lokalizować na mapie: 

miejsca bitew, w których wzięli 

udział  żołnierze polscy 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

Polska i świat 

po II 

wojnie 

światowej 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie: ZSRR, 

Stany Zjednoczone, linię 

podziału Europy 

- scharakteryzować 

postacie: Jan Paweł II, L. 

Wałęsa 

- wskazać na mapie: 

Poznań, Gdańsk, Radom, 

Czechosłowację, Węgry  

-powiedzieć jaką nazwę 

nosiło państwo polskie w  

latach 1952 – 1989 

- wskazać na mapie granice 

Polski Ludowej  

- wyjaśnić pojęcia: broń 

masowej zagłady, kultura 

masowa 

 

Uczeń potrafi: 

- wymienić zagrożenia 

wynikające z wyścigu 

zbrojeń 

- wyjaśnić pojęcia: NATO, 

Układ Warszawski 

- wyjaśnić daty: 1956, 13 

XII 1981, 1989 

- wyjaśnić dlaczego w 

Polsce wielokrotnie 

dochodziło do wystąpień 

społeczeństwa polskiego 

przeciwko władzy 

- wskazać na mapie 

państwa, w których obalony 

został komunizm 

- opowiedzieć o zmianach 

w życiu codziennym, jakie 

wystąpiły po II wojnie 

światowej w Polsce 

-wymienić największe 

osiągnięcia drugiej połowy 

 XX w. 

 

 

Uczeń potrafi: 

-wyjaśnić pojęcia: żelazna 

kurtyna 

- wskazać na mapie: państwa 

należące do bloków NATO i 

Układu Warszawskiego 

- wyjaśnić daty:1949, 1955, 1978 

- przedstawić wybrane przykłady 

z życia codziennego w 

państwach komunistycznych 

- scharakteryzować postacie: M. 

Gorbaczow 

- powiedzieć na czym polegało 

przełomowe znaczenie wydarzeń 

1989 r. 

-scharakteryzować wybitnych 

twórców literatury i kultury: 

T. Różewicz, Z. Herbert, Cz. 

Miłosz,  

W. Szymborska, A. Wajda, J. 

Hoffman 

K. Penderecki 

- omówić osiągnięcia polskiej 

gospodarki w okresie 

powojennym 

- wskazać na mapie granice 

Polski Ludowej i porównać je z 

granicami  

II Rzeczypospolitej  

-omówić wpływ postępu 

naukowo – technicznego na 

zmiany w życiu ludzi 

 

 

Uczeń potrafi: 

- podać przykłady wrogości 

między ZSRR a Stanami 

Zjednoczonymi 

- wyjaśnić dlaczego nastąpił 

podział Europy 

- opowiedzieć o próbach 

obalenia komunizmu 

- wyjaśnić dlaczego Jan Paweł II 

uznawany jest za autorytet XX 

w. 

- scharakteryzować zmiany 

wprowadzone przez rząd T. 

Mazowieckiego 

-omówić okoliczności zwołania 

Okrągłego Stołu i znaczenie jego 

obrad 

- przedstawić sposoby spędzania 

wolnego czasu przez 

mieszkańców PRL-u 

- omówić jakie trudności dnia 

codziennego musieli pokonać 

mieszkańcy Polski Ludowej 

- wskazać na mapie państwa: 

wysokorozwinięte, obszary, 

gdzie panuje bieda – kraje 

Trzeciego Świata 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 



 

W stronę 

demokracji  

i dobrobytu 

 

Uczeń: 

- nie opanował 

wiadomości 

określonych 

programem 

nauczania, a braki 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego 

przedmiotu, 

- nie jest w stanie 

rozwiązać 

(wykonać) zadań o 

niewielkim 

(elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

Uczeń potrafi: 

- powiedzieć kiedy 

obchodzimy święta 

narodowe 

-wyjaśnić dlaczego należy 

okazywać szacunek 

symbolom narodowym 

- opisać polskie symbole 

narodowe 

- wskazać na mapie:  

  * sąsiadów Polski 

miejscowość, w której 

mieszka i określić, w jakim 

leży województwie 

- wyjaśnić pojęcia: sejm, 

senat, prezydent, rząd, 

premier samorząd 

terytorialny, urząd miejski 

(gminny), euro 

- opisać herb swojego 

miasta 

- określić administracyjne 

położenie swojej 

miejscowości 

- wskazać największe 

zakłady w środowisku 

lokalnym 

- wskazać na mapie 

siedzibę Unii Europejskiej 

- omówić podstawowe 

prawa przysługujące 

człowiekowi 

- określić swoje prawa i 

obowiązki w domu, szkole 

- określić własne 

upodobania, predyspozycje, 

zalety, wady 

 

Uczeń potrafi: 

- na podstawie tekstu 

konstytucji określić prawa i 

obowiązki obywateli 

-wyjaśnić pojęcia: 

obywatel, powiat, gmina, 

mniejszość narodowa, 

województwo 

prywatyzacja, gospodarka 

rynkowa 

- wymienić główne 

instytucje władzy 

- nazwać organy 

reprezentujące rodzaje 

władzy w Polsce 

- na czym polega podział 

władzy  w Polsce 

- jakie sprawy można 

załatwić w poszczególnych 

urzędach 

- określić, gdzie znajduje 

się właściwy jego miejscu 

zamieszkania urząd gminny 

(miejski) 

- omówić istotę zmian w 

gospodarce po 1989 r. 

-omówić główne cele 

działalności i zadania Unii 

- zaznaczyć na taśmie czasu 

datę utworzenia ONZ 

-powiedzieć co to znaczy 

być człowiekiem lokalnej 

społeczności, regionu 

- wskazać różnorodność 

związków łączących go z 

poszczególnymi 

społecznościami 

Uczeń potrafi: 

- na czym polegają zadania 

głównych instytucji władzy 

- wymienić główne instytucje 

władzy w naszym państwie 

- wykreślić schemat prezentujący 

strukturę władzy w Polsce  

- wyjaśnić pojęcia: radny, wójt, 

burmistrz, sesja 

- wyjaśnić dlaczego człowiek 

prowadzi działalność 

gospodarczą 

- określić korzyści wynikające z 

przystąpienia Polski do Unii 

- wskazać na mapie: 

- państwa należące do UE 

państwa należące do NATO 

- powiedzieć dlaczego 

organizacje i wybitne jednostki 

działają w obronie praw 

człowieka  
 

 

Uczeń potrafi: 

- jakie mniejszości narodowe 

zamieszkują w granicach 

naszego państwa i jaki prawa im 

przysługują 

- omówić jakie zadania 

wykonują samorządowe władze: 

gminne, powiatowe, 

wojewódzkie 

- wskazać najistotniejsze 

problemy związane z 

działalnością gospodarczą i 

zaproponować ich rozwiązanie 

- omówić wpływ działalności 

gospodarczej na środowisko i 

potrzebę jego ochrony 

- wskazać na mapie państwa, w 

których łamane są prawa 

człowieka 

 

Uczeń: 

- posiadł wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania, 

samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia, 

- biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami w 

rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych z 

programu nauczania, 

proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje 

także zadania 

wykraczające poza 

program, 

-zajmuje czołowe miejsca 

w konkursach 

historycznych 

 

 

 

 

               Opracował: Dariusz Półgęsek 


