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  ___________________________________________________________________________________ 

HISTORIA, HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

I  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Uczniowie i ich rodzice (opiekuni prawni) zostają poinformowani na początku roku szkolnego  o wymaganiach, kryteriach i sposobach oceniania uczniów. Uczniowie i 

rodzice (opiekuni prawni)  są zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi szkolnymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej szkoły: www.wysocki.edu.pl  

znajdującymi się w zakładce: „O nas”, pod zakładką:  „Dokumentacja”, w szczególności ze Statutem Szkoły, w tym paragrafami: / § 47 / § 48  / § 53 /.  

 

2. Postępy w nauce i osiągnięcia uczniów oceniane są na podstawie:  

a) sprawdzianów;  

b) kartkówek: zapowiedzianych i niezapowiedzianych (z 1−3 ostatnich lekcji);  

c) odpowiedzi ustnych;  

d) prac domowych (w zależności od wartości merytorycznej pracy uczeń otrzymuje albo +, albo ocenę); 

e) aktywności – praca  na lekcji; 

Każdy uczeń może za pracę na lekcji otrzymać +. Otrzymana liczba plusów  skutkuje otrzymaniem oceny zgodnie z tabelą: 

liczba otrzymanych   

+ 

ocena 

5 plusów  bardzo dobry 

4 plusy dobry 

3 plusy i mniej nie podlegają ocenie 

http://www.wysocki.edu.pl/
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f) projektów – za udział w projekcie uczeń otrzymuje ocenę celującą lub bardzo dobrą w zależności od stopnia zaangażowania oraz wykonania 

przydzielonego zadania;  

g) prezentacji multimedialnych – za przygotowanie prezentacji uczeń otrzymuje ocenę w zależności od wartości merytorycznej, sposobu przedstawienia prezentacji 

i sprawności językowej; 

h) udziału w konkursach i olimpiadach -  laureaci otrzymują ocenę celującą,  natomiast   uczniowie biorący udział ocenę bardzo dobrą lub dobrą w zależności od 

wartości merytorycznej pracy;   

i) referatu, pracy z tekstem źródłowym, debaty, historia i teraźniejszość -udział w zajęciach prospołecznych np. w wolontariacie 

 

3. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących ze sprawdzianów i kartkówek - termin i formę ustala z nauczycielem danego przedmiotu. 

4. Nieobecność na zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie / kartkówce jest odnotowana w dzienniku symbolem „ nb” (nieobecność). W przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności uczeń ma prawo otrzymać  ocenę z materiału objętego sprawdzianem / kartkówką w formie i terminie ustalonym z nauczycielem (do 2 tygodni po 

powrocie ucznia do szkoły). W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek pierwszego dnia po przyjściu do szkoły zgłosić  się do nauczyciela, 

który  określa termin i formę zaliczenia materiału objętego sprawdzianem bądź kartkówką.  

5. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę negatywną, ma prawo do jej poprawy  w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Ponowna ocena niedostateczna 

nie jest wpisywana do dziennika. Ocena poprawiona wpisywana jest z uwzględnieniem trybu „Popraw”.   

6. Z uwagi na możliwość poprawy przez ucznia bieżących, cząstkowych ocen nie przewiduje się dodatkowej poprawy na koniec I i II semestru.  

7. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i 

umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

8. Prace pisemne oceniane są według określonej skali punktowej z zastosowaniem poniższej interpretacji procentowej: 

Progi procentowe OCENA 
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0–39% niedostateczny 

40–59% dopuszczający 

60–74% dostateczny 

75–89% dobry 

90–97% bardzo dobry 

98–100% celujący  

9. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu,  z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dwa razy w ciągu 

semestru, w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy w tygodniu, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym.  

10. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w ostatnim semestrze nauki w klasie programowo najwyższej. 

11. Uczeń ma prawo otrzymać do wglądu sprawdzone i ocenione sprawdziany, kartkówki, itp. podczas zajęć lekcyjnych, na których są omawiane i 

poprawiane oraz na godzinie dostępności. Rodzic ma prawo do wglądu ocenionych prac na zebraniu lub podczas godziny dostępności.  Natomiast 

może wykonać zdjęcia własnych dłuższych  prac pisemnych. 

12. W przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany w I okresie, jest zobowiązany do wykazania się znajomością wiadomości i umiejętności z I semestru w czasie 

trwania II semestru, w formie pisemnej  i/lub ustnej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

13. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiona na podstawie stopnia opanowania wymagań edukacyjnych. 

14. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, składając podanie, 

jeżeli:  

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80 proc. (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  

b) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach;  

c) przystąpił do wymaganych przez nauczyciela form sprawdzania wiedzy, w tym obligatoryjnie do kartkówek i sprawdzianów;  

d) uzyskał ze sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  
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e) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.  

15.   Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się pisze prace klasowe i kartkówki dostosowywane do 

konkretnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.   

16. Każdy uczeń ma prawo do udziału w konsultacjach, z których harmonogramem nauczyciel zapoznaje swoje klasy  we wrześniu.  

17. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego oraz rozporządzeniami MEN. 

 

 

 

 

 

II. OGÓLNE WYMAGANIA Z HISTORII NA POSZCZEGÓLNE OCENY : 

  

• Ocena celująca:  

uczeń w pełni opanował treści zapisane w programie, aktywnie uczestniczył w pracy pozalekcyjnej, zna i rozumie wszystkie wymagane pojęcia; potrafi 

samodzielnie wyjaśniać przyczyny i skutki wydarzeń, zjawisk i procesów; samodzielnie potrafi pracować z materiałami źródłowymi, analizuje podobieństwa 

i różnice; umie formułować rozbudowane opinie i odpowiednio je argumentować.  

 

• Ocena bardzo dobra: uczeń w bardzo dużym stopniu opanował treści zapisane w programie nauczania, brał aktywny udział w pracy pozalekcyjnej; potrafi 

analizować źródła, syntetyzować je i porównywać ze sobą; potrafi uzasadnić swoje zdanie, posługując się dobrze dobranymi argumentami umie budować i 

wyjaśniać ciągi przyczynowo-skutkowe; samodzielnie formułuje opinie i wnioski zarówno w krótkich, jak i dłuższych wypowiedziach; opanował wymaganą 

faktografię i potrafi ją stosować.  

 

• Ocena dobra: uczeń w znacznym stopniu opanował program nauczania; potrafi analizować źródła i wyciągać z nich nioski; samodzielnie wykonuje zadania 

(z wyjątkiem tych o wysokim stopniu trudności); samodzielnie formułuje opinie i stara się je poprawnie argumentować; swobodnie porusza się w 

omawianych treściach; umiejscawia fakty w czasie i przestrzeni; zna wszystkie lub większość wymaganych pojęć i terminów.  

 

• Ocena dostateczna: uczeń opanował podstawowe umiejętności i wiadomości wynikające z programu; potrafi znajdować informacje w źródłach i zazwyczaj 

je syntetyzować; umiejscawia podstawowe fakty w czasie i przestrzeni; wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; zna podstawowe pojęcia i terminy.  
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• Ocena dopuszczająca: uczeń znajduje w materiałach źródłowych jedynie proste informacje; rzadko potrafi wykorzystać swoją wiedzę; zna najprostsze 

pojęcia; wymienia podstawowe fakty dotyczące omawianych tematów.  

 

• Ocena niedostateczna: uczeń nie zna nawet podstawowych pojęć i terminów; nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań; 

nie wykazuje się zaangażowaniem. 
 

  

III. OGÓLNE WYMAGANIA Z HISTORII i TERAŻNIEJSZOŚCI NA POSZCZEGÓLNE OCENY :  

 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

 celującą, jeżeli: 

 – opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej; 

 – charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa; 

 – samodzielnie i twórczo sięga do rożnych źródeł informacji, analizuje je i wyciąga wnioski; 

– chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach w grupach;  

– bezbłędnie formułuje wnioski i broni swoich poglądów, sprawnie posługując się argumentami;  

– przejawia samodzielne inicjatywy dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów;  

– proponuje rozwiązania niestandardowe;  

– wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z przedmiotów pokrewnych; 

 – wzorowo wywiązuje się z powierzonych zadań i ról;  

– odnosi sukcesy w konkursach historycznych i wiedzy o społeczeństwie zarówno w szkole, jak poza nią; 

 – jest zawsze chętny do działania, spełnia się jako wolontariusz, np. bierze udział w debatach oksfordzkich, przygotowuje wybory do szkolnego samorządu, 

symulację wyborów, uczestniczy w akcjach organizowanych przez organizacje pozarządowe (np. Kartka dla Powstańca, Światełko Pamięci czy akcja pisania 

listów w obronie bezprawnie uwięzionych organizowana przez Amnesty International); 

 – potrafi zorganizować spotkanie np. ze świadkiem historii i wspólnie z nauczycielem je poprowadzić, przygotować scenariusz ciekawego wyjścia 

tematycznego czy szkolnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych itp. 

 – pomaga nauczycielowi w wyszukiwaniu ciekawych form aktywności obywatelskiej proponowanych przez władze państwowe i samorządowe, organizacje 

pozarządowe oraz społeczności lokalne i włączaniu w nie klasy/szkoły.  

– cechuje go postawa otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.  
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bardzo dobrą, jeżeli: 

 – opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej;  

– charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa; 

 – sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji;  

– potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji; 

 – chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracy w grupach; 

 – właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów, posługując się argumentami; 

 – wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych zadań i ról; 

 – bierze udział w konkursach historycznych i wiedzy o społeczeństwie zarówno w szkole, jak poza nią;  

– wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z przedmiotów pokrewnych;  

– ma dużą wiedzę o historii regionu;  

– jest chętny do działania, spełnia się jako wolontariusz, np. bierze udział w debatach oksfordzkich, przygotowuje wybory do szkolnego samorządu, 

symulację wyborów, uczestniczy w akcjach organizowanych przez organizacje pozarządowe (np. Kartka dla Powstańca, Światełko Pamięci czy akcja pisania 

listów w obronie bezprawnie uwięzionych organizowana przez Amnesty International);  

– potrafi zainicjować ciekawe zadania związane z inicjatywami obywatelskimi dla zespołu klasowego;  

– cechuje go postawa otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.  

 

dobrą, jeżeli: 

 – opanował zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej w stopniu średnim;  

– zazwyczaj charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa;  

– potrafi korzystać z większości poznanych w czasie lekcji źródeł informacji; 

 – często uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych/grupowych;  

– poprawnie formułuje wnioski i broni swoich poglądów; 

– odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań i ról;  

– zna najważniejsze wydarzenia i postacie z dziejów regionu; 

 – próbuje wykorzystywać wiedzę nie tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z przedmiotów pokrewnych;  

– zawsze chętnie uczestniczy w życiu szkoły i różnych aktywnościach proponowanych przez nauczyciela, czasami sam je inicjuje. 

 – włącza się w wolontariat. 

 

 dostateczną, jeżeli:  
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– opanował zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej w stopniu poprawnym;  

– czasami pracuje niesystematycznie i niezbyt chętnie podejmuje pracę indywidualną, grupową lub zespołową; 

 – potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;  

– rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowych/grupowych;  

– czasami poprawnie formułuje wnioski;  

– ma problemy z obroną swoich poglądów;  

– stara się wywiązywać się z powierzonych mu zadań;  

– zna niektóre wydarzenia i postacie z dziejów regionu; 

 – na ogół chętnie uczestniczy w życiu szkoły i różnych aktywnościach proponowanych przez nauczyciela, czasami sam je inicjuje.  

– czasami podejmuje działania jako wolontariusz. 

 

 dopuszczającą, jeżeli:  

– opanował zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej na poziomie elementarnym;  

– nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela;  

– nie pracuje w grupie ani w zespole zadaniowym;  

– nie formułuje własnych wniosków; 

 – przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności;  

– rzadko wywiązuje się z powierzonych mu zadań;  

– rzadko uczestniczy w debatach, dyskusjach punktowanych;  

– nie jest wolontariuszem. 

 

 niedostateczną, jeżeli:  

– nie opanował podstawy programowej nawet na poziomie elementarnym; 

 – nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowej wiedzy i umiejętności 

wyszczególnionych w podstawie programowej;  

– nie podejmuje prób samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów; 

 – nie wyraża chęci współpracy z nauczycielem i innymi uczniami; – nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

 – nie bierze udziału w debatach, dyskusjach punktowanych itp.;  

– nie wyraża chęci poprawy niezaliczonych partii materiału (np. ocen ze sprawdzianów czy prac terminowych);  

– nie jest zainteresowany wolontariatem. 
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IV. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla uczniów klas pierwszych korzystających  z podręcznika wyd. „WSiP”- poziom podstawowy 

 

Plan wynikowy pod linkiem - https://ucze.pl/zasob/plan-wynikowy-historia-klasa-1-zakres-podstawowy-3/?subject=25367&segment=25342&cycle=26429 

Przedmiotowy system oceniania - https://ucze.pl/zasob/przedmiotowy-system-oceniania-historia-klasa-1-zakres-podstawowy/?subject=25367&segment=25342 

 

V. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla uczniów klas drugich korzystających z podręcznika wyd. WSiP- poziom podstawowy 

Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I. POCZĄTKI ŚWIATA NOWOŻYTNEGO 

Nowe perspektywy: 

odrodzenie 

Uczeń: 

wymienia daty uważane 

za cezury epoki nowożytnej; 

wymienia cechy renesansu; 

przedstawia poglądy Niccolo 

Machiavellego; 

przedstawia osiągnięcia 

Mikołaja Kopernika 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego różne daty 

są przyjmowane za początek 

epoki nowożytnej; 

wymienia cechy humanizmu; 

przedstawia poglądy Tomasza 

Morusa; 

wymienia cechy literatury 

renesansu; 

charakteryzuje człowieka 

renesansu 

Uczeń: 

charakteryzuje czynniki 

sprzyjające rozwojowi 

renesansu i humanizmu; 

charakteryzuje literaturę 

renesansu; 

wskazuje różnice między 

literaturą renesansu a 

średniowieczną 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego renesans 

rozpoczął się w miastach 

włoskich; 

przedstawia proces 

rozprzestrzeniania się idei 

renesansu w Europie;  

przedstawia rozwój nauki w 

epoce odrodzenia 

Uczeń: 

porównuje sylwetki  

Erazma z Rotterdamu i 

Leonarda da Vinci 

jako ludzi renesansu 

Sztuka renesansu Uczeń: 

wymienia przykładowe cechy 

architektury renesansowej; 

wymienia przykładowych 

Uczeń: 

rozpoznaje zabytki 

architektury renesansowej; 

wymienia przykładowych 

Uczeń: 

przedstawia cechy rzeźby i 

malarstwa renesansowego; 

charakteryzuje rolę 

Uczeń: 

charakteryzuje rolę mecenatu 

świeckiego w rozwoju sztuki 

renesansu; 

Uczeń: 

przedstawia różnice i 

podobieństwa 

architektury renesansowej 

https://ucze.pl/zasob/plan-wynikowy-historia-klasa-1-zakres-podstawowy-3/?subject=25367&segment=25342&cycle=26429
https://ucze.pl/zasob/przedmiotowy-system-oceniania-historia-klasa-1-zakres-podstawowy/?subject=25367&segment=25342
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

twórców renesansu twórców renesansu i niektóre 

ich dzieła 

mecenatu papieskiego w 

rozwoju sztuki renesansu 

porównuje rolę, jaką odgrywała 

sztuka w średniowieczu i w 

renesansie 

oraz malarstwa 

renesansowego w 

różnych regionach 

Europy 

Europejczycy 

odkrywają daleki 

świat 

Uczeń: 

pokazuje na mapie trasy 

wypraw Portugalczyków i 

Hiszpanów oraz obszary 

przez nich odkryte; 

wymienia przykładowe 

przyczyny wielkich odkryć 

geograficznych 

Uczeń: 

dzieli przykładowe przyczyny 

wielkich odkryć 

geograficznych na społeczne, 

gospodarcze i kulturalne; 

wymienia zmiany techniczne i 

wynalazki, które pozwoliły 

Europejczykom na podróże 

dalekomorskie 

Uczeń: 

wymienia przyczyny 

wielkich odkryć 

geograficznych, dzieląc je 

na: polityczne, 

gospodarczo-społeczne i 

kulturalne; 

wyjaśnia, w jaki sposób 

zmiany techniczne 

umożliwiły 

Europejczykom podróże 

dalekomorskie 

Uczeń: 

charakteryzuje cywilizacje 

prekolumbijskie; 

porównuje cywilizacje Majów, 

Azteków i Inków; 

ocenia, czy zostały 

zrealizowane cele, które 

stawiano przed odkrywcami 

Uczeń: 

przedstawia działalność 

księcia Henryka Żeglarza 

i jej wpływ na odkrycia 

Portugalczyków 

Jak odkrycia 

geograficzne  

zmieniły Europę i 

świat 

Uczeń: 

wymienia inne państwa, które 

włączyły się do ekspansji 

kolonialnej; 

pokazuje na mapie tereny 

zajęte przez te państwa; 

przedstawia rozwój handlu w 

epoce nowożytnej 

Uczeń: 

charakteryzuje sposób 

zajmowania i organizację 

terenów odkrytych 

przez Portugalczyków 

oraz Hiszpanów; 

wymienia skutki wielkich 

odkryć geograficznych 

dla Europy; 

Uczeń: 

porównuje organizację 

terenów zajmowanych 

przez Hiszpanów i 

Portugalczyków 

oraz wyjaśnia przyczyny 

różnic; 

wymienia skutki wielkich 

odkryć geograficznych 

Uczeń: 

wyjaśnia wpływ wielkich 

odkryć geograficznych 

na przemiany w gospodarce 

europejskiej; 

charakteryzuje zmiany,  

które zaszły w Nowym  

Świecie w wyniku  

jego podboju 

Uczeń: 

przedstawia rolę traktatu z 

Tordesillas; 

porównuje wyobrażenia 

Europejczyków o 

nieznanych ludach w 

XV w. i współcześnie 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

wyjaśnia pojęcie rewolucja 

cen 

dla Nowego Świata przez Europejczyków 

Podział zachodniego 

chrześcijaństwa 

Uczeń: 

pokazuje na mapie zasięg 

wyznań protestanckich; 

przedstawia zasady wyznań 

protestanckich: luteranizmu, 

kalwinizmu; 

wymienia postanowienia 

pokoju augsburskiego 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

przyczyny reformacji; 

przedstawia organizację 

kościołów protestanckich: 

luterańskiego, kalwińskiego; 

przedstawia powstanie 

kościoła anglikańskiego; 

charakteryzuje przebieg wojen 

religijnych w Niemczech 

Uczeń: 

przedstawia związki między 

religijnymi, gospodarczo-

społecznymi i 

politycznymi przyczynami 

reformacji;  

porównuje zasady i 

organizację kościołów 

protestanckich: 

luterańskiego i 

kalwińskiego; 

przedstawia postulaty 

powstania chłopskiego w 

Niemczech 

Uczeń: 

wyjaśnia, jaki wpływ 

na sukcesy reformacji miała 

sytuacja w Kościele 

katolickim w XVI w.; 

wyjaśnia, dlaczego wyznanie 

kalwińskie uzyskało poparcie 

w Niderlandach; 

przedstawia stosunek Marcina 

Lutra do powstania 

chłopskiego w Niemczech 

Uczeń: 

porównuje postanowienia 

pokoju augsburskiego i 

edyktu nantejskiego 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Kościół katolicki 

wobec wyzwań 

reformacji 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

postanowienia soboru 

trydenckiego; 

wymienia przykładowe formy 

działalności jezuitów 

Uczeń: 

wymienia postanowienia 

soboru trydenckiego; 

wymienia formy działalności 

jezuitów; 

charakteryzuje działalność 

Świętego Oficjum; 

wyjaśnia, co to był Indeks 

Ksiąg Zakazanych 

Uczeń: 

dzieli postanowienia soboru 

trydenckiego na dotyczące 

doktryny wiary i reformy 

kleru; 

ocenia, które z reform były 

reakcją na zarzuty 

protestantów wobec 

Kościoła katolickiego; 

charakteryzuje szkolnictwo 

jezuickie 

Uczeń: 

wyjaśnia, jaki wpływ na różne 

dziedziny życia miały 

wyznania protestanckie, 

np. gospodarkę; 

przedstawia rolę sztuki w 

propagowaniu wiary; 

charakteryzuje działalność 

misyjną jezuitów i 

ich stosunek do miejscowych 

kultur 

Uczeń: 

porównuje wystrój zboru 

protestanckiego i kościoła 

katolickiego, a także 

wyjaśnia przyczyny 

różnic 

Państwo w 

początkach  

epoki nowożytnej. 

Spory mocarstw 

Uczeń: 

wymienia postanowienia 

edyktu nantejskiego; 

pokazuje na mapie obszary, 

które znalazły się 

pod władzą Habsburgów w 

XVI w. 

Uczeń: 

przedstawia proces 

centralizacji władzy 

państwowej; 

przedstawia rolę armii w 

procesie centralizacji władzy 

Uczeń: 

porównuje proces 

centralizacji władzy 

na przykładzie Anglii i 

Francji; 

wymienia sposoby, w jakie 

Habsburgowie poszerzali 

terytorium znajdujące się 

pod ich władzą 

Uczeń: 

wyjaśnia związek między 

religijnymi i politycznymi 

przyczynami wojen 

religijnych we Francji; 

przedstawia reakcję Francji i 

Anglii na wzrost potęgi 

habsburskiej; 

charakteryzuje poglądy Jeana 

Bodina na władzę i ich rolę w 

procesie centralizacji władzy 

Uczeń: 

charakteryzuje politykę 

gospodarczą i religijną 

Filipa II i księcia Alby w 

Niderlandach 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

II. RZECZPOSPOLITA W XVI STULECIU 

Rzeczpospolita i 

państwa ościenne 

Uczeń: 

wymienia przyczyny wojny z 

zakonem krzyżackim; 

wymienia postanowienia 

pokoju krakowskiego 

(hołd pruski); 

pokazuje na mapie tereny 

Inflant oraz ziemie, które 

przypadły Polsce i Litwie 

po sekularyzacji zakonu 

kawalerów mieczowych; 

pokazuje na mapie państwa, w 

których na początku XVI w. 

panowali Jagiellonowie  

Uczeń: 

wymienia przyczyny i skutki 

wojny o Inflanty w XVI w.; 

wymienia więzi, jakie łączyły 

Jagiellonów i Habsburgów; 

wymienia przyczyny i 

konsekwencje układu 

dynastycznego zawartego 

między Jagiellonami a 

Habsburgami 

Uczeń: 

pokazuje na mapie obszary 

sporne między 

Jagiellonami a Turcją; 

wymienia przyczyny 

konfliktu z Rosją; 

przedstawia znaczenie bitwy 

pod Orszą; 

przedstawia wojnę o Inflanty 

jako element rywalizacji o 

wpływy nad Bałtykiem 

Uczeń: 

wyjaśnia, na czym polegał 

program dominium 

Maris Baltici; 

przedstawia działania ostatnich 

Jagiellonów (oprócz wojny o 

Inflanty), które miały na celu 

realizację tego programu; 

przedstawia proces inkorporacji 

Mazowsza do Korony; 

ocenia politykę zagraniczną 

ostatnich Jagiellonów 

Uczeń: 

przedstawia stosunki 

ostatnich Jagiellonów z 

Gdańskiem i rolę tego 

miasta w realizacji 

programu dominium 

Maris Baltici 

Demokracja 

szlachecka. 

Rzeczpospolita 

Obojga Narodów  

Uczeń: 

wymienia uprawnienia sejmu; 

wymienia postanowienia unii 

lubelskiej; 

wymienia przykładowe 

sukcesy ruchu 

egzekucyjnego 

Uczeń: 

przedstawia rozwarstwienie 

stanu szlacheckiego w 

Polsce; 

wymienia przyczyny 

przekształcenia unii 

personalnej w unię realną; 

 

Uczeń: 

przedstawia pozycję 

polityczną szlachty; 

przedstawia strukturę i 

sposób obradowania 

sejmu; 

 

Uczeń 

wyjaśnia genezę powstania 

szlacheckiego ruchu 

egzekucyjnego; 

wyjaśnia, jaką rolę odegrał 

szlachecki ruch egzekucji 

praw w kształtowaniu się 

demokracji szlacheckiej; 

Uczeń: 

przedstawia pozycję i 

uprawnienia króla w 

systemie demokracji 

szlacheckiej 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

  wyjaśnia, jaką rolę odegrała 

konstytucja nihil novi w 

kształtowaniu się demokracji 

szlacheckiej 

charakteryzuje problemy 

związane z zawarciem 

unii lubelskiej 

wyjaśnia, dlaczego ustrój 

Rzeczypospolitej w XVI w. 

nazywa się demokracją 

szlachecką 

 

Pierwsi królowie 

elekcyjni  

Uczeń: 

wymienia postanowienia 

artykułów henrykowskich; 

przedstawia sposób wyboru 

króla po śmierci Zygmunta 

Augusta; 

wymienia przykładowych 

kandydatów do tronu 

polskiego w czasie pierwszej 

wolnej elekcji; 

pokazuje na mapie tereny 

przyłączone 

do Rzeczypospolitej 

przez Stefana Batorego 

Uczeń: 

przedstawia organizację 

wolnych elekcji 

po wygaśnięciu dynastii 

Jagiellonów; 

wymienia dokumenty, które 

musiał zaprzysiąc nowo 

wybrany władca; 

wymienia przyczyny i skutki 

wojen Stefana Batorego z 

Rosją; 

pokazuje na mapie wyprawy 

Stefana Batorego na Rosję 

Uczeń: 

wyjaśnia, w jaki sposób 

szlachta zabezpieczyła 

swoje prawa przed 

dążeniami 

absolutystycznymi 

kandydatów do tronu 

polskiego; 

przedstawia cele polityki 

zagranicznej Stefana 

Batorego i ocenia 

ich realizację 

Uczeń: 

charakteryzuje elekcję i 

panowanie Henryka 

Walezego; 

wyjaśnia związki między 

polityką wewnętrzną Stefana 

Batorego (sądy, wojsko) a 

polityką zagraniczną 

Uczeń: 

przedstawia stosunki 

Stefana Batorego z 

Gdańskiem; 

charakteryzuje rolę 

Jana Zamoyskiego  

u boku Stefana Batorego 

Rzeczpospolita 

Obojga Narodów – 

narody i religie  

Uczeń: 

wymienia przyczyny 

reformacji w 

Rzeczypospolitej; 

wymienia wyznania 

protestanckie, które stały się 

popularne wśród 

Uczeń: 

wymienia czynniki, które 

sprzyjały wzrostowi liczby 

ludności w XVI w. w 

Europie; 

przedstawia strukturę etniczną 

i wyznaniową 

Uczeń: 

porównuje stopień 

urbanizacji w Europie i 

Rzeczypospolitej w 

XVI w.; 

wymienia grupy społeczne, 

które przyjęły luteranizm i 

Uczeń: 

porównuje sytuację 

demograficzną w Europie i 

Rzeczypospolitej w XVI w.; 

wyjaśnia, które wyznania 

protestanckie były popularne 

w poszczególnych grupach 

Uczeń: 

uzasadnia, stwierdzenie, 

że Rzeczpospolita była 

państwem bez stosów, 

przywołując różnorodne 

argumenty 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

społeczeństwa 

Rzeczypospolitej; 

wymienia przykładowe 

narody zamieszkujące 

Rzeczpospolitą w XVI w.; 

wymienia najważniejsze 

postanowienie konfederacji 

warszawskiej 

Rzeczypospolitej w XVI w.; 

wskazuje na związki między 

grupą etniczną a wyznaniem; 

wymienia postanowienia 

konfederacji warszawskiej 

te, które przyjęły 

kalwinizm; 

wyjaśnia, na czym polegała 

wyjątkowość konfederacji 

warszawskiej na tle 

stosunków religijnych w 

Europie 

społeczeństwa 

Rzeczypospolitej; 

wyjaśnia, dlaczego arianie nie 

byli popularni wśród szlachty 

Gospodarka 

Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów  

Uczeń: 

pokazuje na mapie obszar 

Rzeczypospolitej i rejony 

wydobycia surowców 

oraz kierunki handlu; 

Uczeń: 

przedstawia proces 

powiększania ziemi 

folwarcznej; 

Uczeń: 

wyjaśnia przyczyny 

kształtowania się folwarku 

pańszczyźnianego z 

uwzględnieniem sytuacji 

gospodarczej na Zachodzie 

Europy; 

Uczeń: 

wyjaśnia, które regiony 

najbardziej korzystały 

na handlu zbożem; 

ocenia bilans handlowy 

Rzeczypospolitej;  

Uczeń: 

przedstawia sytuację  

miast w Rzeczypospolitej 

XVI w.; 

 wymienia towary 

eksportowane i importowane 

przez Rzeczpospolitą; 

wymienia przyczyny 

kształtowania się folwarku 

pańszczyźnianego 

wymienia grupy, których 

kosztem szlachta zwiększała 

areały folwarków; 

przedstawia pozycję Gdańska 

w handlu Rzeczypospolitej 

przedstawia rolę handlu 

zbożem dla rozwoju 

gospodarczego 

Rzeczypospolitej; 

wymienia ograniczenia 

nakładane na chłopów 

przez szlachtę 

wyjaśnia przyczyny ograniczeń 

nakładanych na chłopów 

przez szlachtę; 

porównuje gospodarkę rolną w 

Europie Zachodniej i 

Wschodniej 

ocenia możliwości rozwoju 

miast w gospodarce  

folwarczno-

pańszczyźnianej 

Kultura złotego wieku  Uczeń: 

wymienia cechy architektury 

Uczeń: 

wymienia cechy sztuki 

Uczeń: 

przedstawia rolę mecenatu 

Uczeń: 

charakteryzuje czynniki, które 

Uczeń: 

przedstawia wkład 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

15 

 

Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

renesansowej w Polsce 

oraz podaje przykłady 

zabytków; 

wymienia przykładowych 

pisarzy odrodzenia w Polsce 

i ich dzieła 

renesansowej w Polsce 

oraz podaje przykłady 

zabytków; 

rozpoznaje budowle 

renesansowe; 

przedstawia rolę Krakowa 

jako ośrodka życia 

kulturalnego i naukowego 

królewskiego i 

magnackiego w rozwoju 

kultury polskiego 

odrodzenia; 

porównuje poglądy 

na państwo 

oraz społeczeństwo 

Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego i 

Stanisława 

Orzechowskiego 

sprzyjały rozwojowi 

humanizmu i renesansu 

na ziemiach Rzeczypospolitej; 

ocenia rolę fundacji Zamościa 

przez Jana Zamoyskiego w 

rozwoju kultury w 

Rzeczypospolitej epoki 

odrodzenia 

protestantów w rozwój 

kultury polskiej epoki 

renesansu; 

wymienia przykładowych 

twórców i zabytki 

związane z kręgiem 

protestanckim 

III. EUROPA W XVII WIEKU 

„Państwo to ja”. 

Absolutyzm 

francuski 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

kompetencje monarchy; 

definiuje pojęcia: 

merkantylizm i racja stanu 

Uczeń: 

wymienia czynniki, które 

utrudniały centralizację 

władzy we Francji; 

wyjaśnia, na kim opierał się 

monarcha, wprowadzając 

absolutyzm 

Uczeń: 

wymienia działania 

podejmowane w celu 

centralizacji władzy i 

ujednolicenia państwa 

francuskiego; 

charakteryzuje politykę 

gospodarczą Francji 

Uczeń: 

przedstawia pozycję monarchy 

w monarchii absolutnej; 

charakteryzuje znaczenie 

Wersalu jako symbolu 

absolutyzmu francuskiego 

Uczeń: 

przedstawia oddziaływanie 

dworu w Wersalu na inne 

dwory europejskie 

Rewolucja i triumf 

monarchii 

parlamentarnej 

Uczeń: 

wymienia przyczyny 

rewolucji w Anglii; 

Uczeń: 

wymienia zmiany, które zaszły 

w Anglii w wyniku wojny 

Uczeń: 

przedstawia stosunki 

pierwszych Stuartów z 

Uczeń: 

przedstawia relacje pierwszych 

Stuartów ze społeczeństwem; 

Uczeń: 

wyjaśnia sformułowanie, 

że w Anglii „król panuje, 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

w Anglii wymienia przykładowe cechy 

monarchii parlamentarnej w 

Anglii na przełomie XVII i 

XVIII w. 

domowej; 

wymienia przyczyny i skutki 

chwalebnej rewolucji; 

parlamentem i wyjaśnia 

przyczyny konfliktów; 

 ale nie rządzi”; 

 

  wymienia cechy monarchii 

parlamentarnej w Anglii 

na przełomie XVII i 

XVIII w. 

wymienia dokumenty, które 

ukształtowały ustrój w 

Anglii na przełomie  

XVII i XVIII w.; 

przedstawia pozycję i 

uprawnienia parlamentu w 

Anglii na przełomie  

XVII i XVIII w. 

przedstawia rolę Olivera 

Cromwella w trakcie 

rewolucji angielskiej  

i po jej zakończeniu; 

przedstawia pozycję i 

uprawnienia króla w Anglii, a 

także wzajemne relacje króla i 

parlamentu na przełomie XVII 

i XVIII w. 

porównuje pozycję i 

uprawnienia parlamentu 

angielskiego (przełom  

XVII i XVIII w.) i sejmu 

polskiego (koniec 

XVI w.) 

Wojna 

trzydziestoletnia. 

Rywalizacja 

mocarstw w 

XVII w. 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

przyczyny wojny 

trzydziestoletniej; 

pokazuje na mapie zmiany 

terytorialne, które zaszły  

na mocy pokoju 

westfalskiego 

Uczeń: 

wymienia przyczyny wojny 

trzydziestoletniej; 

wymienia obozy walczące w 

wojnie trzydziestoletniej; 

wyjaśnia, dlaczego Francja 

przyłączyła się do wojny 

trzydziestoletniej po stronie 

protestantów 

Uczeń: 

wymienia skutki wojny 

trzydziestoletniej, dzieląc 

je na religijne, ustrojowe i 

polityczne; 

przedstawia układ sił w 

Europie po wojnie 

trzydziestoletniej 

Uczeń: 

przedstawia, w jaki sposób 

wojna trzydziestoletnia 

dotknęła ludność cywilną; 

charakteryzuje politykę 

zagraniczną Francji w 

XVII w. 

Uczeń: 

wyjaśnia związki między 

przyczynami religijnymi, 

politycznymi i 

gospodarczymi wojny 

trzydziestoletniej; 

przedstawia znaczenie 

bitwy pod Białą Górą 

dla Czechów 

Kultura europejska w Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

XVII w. definiuje pojęcia: racjonalizm 

i empiryzm; 

wymienia cechy architektury 

baroku i podaje przykłady 

zabytków; 

wymienia przykładowych 

pisarzy doby baroku  

i ich dzieła 

wymienia cechy sztuki baroku 

i podaje przykłady zabytków; 

rozpoznaje dzieła sztuki 

barokowej; 

wymienia przykładowych 

kompozytorów doby baroku i 

ich dzieła 

porównuje różne  

sposoby badawcze,  

które rozwinęły się w 

XVII w. 

przedstawia literaturę i 

muzykę doby baroku 

porównuje różne nurty w sztuce 

baroku; 

przedstawia rolę Francji i 

Niderlandów w rozwoju 

kultury epoki baroku 

przedstawia osiągnięcia 

naukowe i wynalazki 

XVII w. 

IV. RZECZPOSPOLITA W DOBIE WOJEN XVII W. 

Konflikty 

Rzeczypospolitej 

w 1. połowie 

XVII w. 

Uczeń: 

pokazuje na mapie zmiany 

terytorialne po wojnach 

polsko-szwedzkich w 

I połowie XVII w.; 

Uczeń: 

pokazuje na mapie miejsca 

najważniejszych bitew z 

Rosją i Turcją w I połowie 

XVII w.; 

Uczeń: 

charakteryzuje dymitriady, 

wyjaśnia, dlaczego nie są 

one traktowane jako wojna 

Rzeczypospolitej z Rosją; 

Uczeń: 

ocenia szanse realizacji umowy 

Stanisława Żółkiewskiego z 

bojarami; 

Uczeń: 

porównuje działalność 

dwóch hetmanów:  

Jana Karola 

Chodkiewicza i 

Stanisława 

Żółkiewskiego 

 pokazuje na mapie zmiany 

terytorialne po wojnach z 

Rosją w I połowie XVII w.; 

wymienia przyczyny wojen 

polsko-szwedzkich w I 

połowie XVII w. 

pokazuje na mapie miejsca 

najważniejszych bitew z 

wojen polsko-szwedzkich w 

I połowie XVII w.; 

wymienia skutki wojen 

polsko-szwedzkich w 

I połowie XVII w.; 

przedstawia warunki umowy 

Stanisława Żółkiewskiego 

z bojarami rosyjskimi; 

charakteryzuje wojsko 

Rzeczypospolitej 

przedstawia międzynarodowe 

uwarunkowania wojen polsko-

szwedzkich w I połowie 

XVII w.  

i ich wpływ na postanowienia 

zawieranych rozejmów; 

wyjaśnia wpływ sytuacji 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

wymienia przyczyny wojen z 

Rosją i Turcją w I połowie 

XVII w. 

międzynarodowej na wybuch 

wojny Rzeczypospolitej z 

Turcją 

Kozacy, Moskwa 

i Rzeczpospolita 

w 2. połowie 

XVII w. 

Uczeń: 

pokazuje na mapie zasięg 

powstania Chmielnickiego i 

najważniejsze bitwy; 

pokazuje na mapie zmiany 

terytorialne po wojnie z 

Rosją w II połowie XVII w. 

Uczeń: 

wymienia przyczyny 

powstania Chmielnickiego; 

wymienia przyczyny wojny z 

Rosją w II połowie XVII w. 

Uczeń: 

przedstawia różnorodność 

konfliktów na Ukrainie i 

wskazuje na ich związek z 

wybuchem powstania 

Chmielnickiego; 

wymienia postanowienia 

ugód z Kozakami i 

wyjaśnia, co było 

przyczyną zmian 

warunków 

Uczeń: 

ocenia, która z ugód dawała 

największe uprawnienia 

ludności ruskiej i jakie były 

szanse na ich realizację; 

ocenia skutki wojen z Rosją 

dla Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach 

powrócono do koncepcji 

Rzeczypospolitej Trojga 

Narodów 

Rzeczpospolita 

i Szwecja: potop 

szwedzki 

Uczeń: 

pokazuje na mapie zasięg 

potopu szwedzkiego i 

miejsca najważniejszych 

bitew; 

wymienia przyczyny potopu 

szwedzkiego 

Uczeń: 

charakteryzuje postawy 

szlachty wobec Szwedów w 

czasie potopu szwedzkiego; 

wymienia sojuszników 

Rzeczypospolitej w trakcie 

potopu szwedzkiego 

Uczeń: 

przedstawia postanowienia 

układu w Radnot; 

przedstawia okoliczności 

podpisania i postanowienia 

traktatów welawsko- 

-bydgoskich; 

wymienia postanowienia 

pokoju w Oliwie 

Uczeń: 

ocenia skutki wojen 

ze Szwedami 

dla Rzeczypospolitej, biorąc 

pod uwagę kwestie polityczne, 

gospodarcze i kulturalne; 

ocenia, jakie zagrożenie mogła 

stanowić dla Rzeczypospolitej 

niezależność Prus Książęcych 

Uczeń: 

porównuje postępowanie 

Janusza Radziwiłła  

i Stefana Czarnieckiego 

wobec Szwedów; 

ocenia, przez kogo Janusz 

Radziwiłł może być 

uważany za patriotę, a 

przez kogo – za zdrajcę 

Rzeczpospolita Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

i Turcja. Wiktoria 

wiedeńska 

pokazuje na mapie obszary 

zajęte przez imperium 

osmańskie; 

wymienia przyczyny  

wojen z Turcją  

w II połowie XVII w.; 

porównuje postanowienia 

traktatu w Buczaczu i 

rozejmu w Żurawnie; 

przedstawia postawy Tatarów 

zamieszkujących 

Rzeczpospolitą w czasie 

wojen z Turcją; 

daje przykłady 

przedstawiania wiktorii 

wiedeńskiej w literaturze 

i sztuce 

 pokazuje na mapie miejsca 

bitew z Turkami w 

II połowie XVII w. 

pokazuje na mapie zmiany 

terytorialne po wojnach z 

Turcją w II połowie XVII w. 

(traktat w Buczaczu, rozejm 

w Żurawnie, pokój w 

Karłowicach) 

charakteryzuje ustrój i 

sytuację religijną w 

imperium osmańskim 

ocenia, czy wiktoria wiedeńska 

przyniosła efekty 

proporcjonalne 

do odniesionego zwycięstwa 

 

Rzeczpospolita 

w XVII w. – 

kryzys państwa 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

gospodarczo-społeczne 

skutki XVII-wiecznych 

wojen dla Rzeczypospolitej; 

wymienia przykładowe 

reformy ustrojowe 

proponowane przez królów z 

dynastii Wazów 

Uczeń: 

charakteryzuje sytuację 

majątkową magnaterii; 

przedstawia funkcjonowanie 

sejmu walnego w XVII w. i 

wyjaśnia, co utrudniało 

przyjmowanie konstytucji 

Uczeń: 

przedstawia reakcję szlachty 

na reformy ustrojowe 

proponowane 

przez Wazów; 

wymienia czynniki, które 

przyczyniły się do wzrostu 

pozycji magnaterii w 

Rzeczypospolitej; 

wymienia przyczyny 

zawarcia unii brzeskiej i 

jej postanowienia 

Uczeń: 

wyjaśnia, jak wojny XVII w. 

prowadzone 

przez Rzeczpospolitą 

wpłynęły na sytuację religijną 

w państwie; 

ocenia, czy w II połowie 

XVII w. możemy mówić o 

oligarchii magnackiej jako 

formie ustroju 

Rzeczypospolitej; 

przedstawia zależności między 

demograficznymi i 

gospodarczymi skutkami 

XVII-wiecznych wojen 

Uczeń: 

wyjaśnia, czy Piotr Skarga 

mógł wspierać projekty 

reform ustrojowych 

Zygmunta III Wazy i w 

jaki sposób mógł to robić 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

dla Rzeczypospolitej, 

uwzględnia również kontekst 

europejski 

Kultura 

Rzeczypospolitej 

w XVII w. 

Uczeń: 

wymienia cechy architektury 

baroku i podaje przykłady 

zabytków z terenu 

Rzeczypospolitej; 

wymienia cechy sarmatyzmu 

Uczeń: 

wymienia cechy sztuki baroku 

i podaje przykłady zabytków 

z terenów Rzeczypospolitej; 

rozpoznaje budowle barokowe 

z terenów Rzeczypospolitej; 

wymienia gatunki literackie, 

które rozwinęły się  

w epoce baroku, i 

przykładowych twórców 

Uczeń: 

przedstawia wpływy 

wschodnie w kulturze 

sarmackiej; 

wymienia tematykę i cechy 

charakterystyczne 

piśmiennictwa polskiego 

epoki baroku 

oraz jego twórców 

Uczeń: 

wyjaśnia, w jaki sposób 

ideologia sarmatyzmu 

wpływała na obyczajowość 

szlachty; 

wyjaśnia, w jaki sposób 

sytuacja polityczna wpływała 

na postawy i przekonania 

szlachty 

Uczeń: 

ocenia, w jakim stopniu 

Nowe Ateny… księdza 

Benedykta 

Chmielowskiego oddają 

poziom wykształcenia 

szlachty polskiej XVII w. 

V. EUROPA I ŚWIAT W XVIII W. 

Postęp techniczny i 

przemiany 

gospodarcze  

w XVIII stuleciu 

Uczeń: 

wymienia czynniki, które 

sprzyjały wzrostowi 

demograficznemu w 

XVIII w.; 

wymienia wynalazki  

Uczeń: 

wymienia zmiany, które zaszły 

w rolnictwie w XVIII w.; 

wyjaśnia, jaką rolę w rozwoju 

przemysłu odegrała maszyna 

parowa; 

Uczeń: 

wyjaśnia, w jaki sposób 

warunki życia i przemiany 

w rolnictwie wpłynęły 

na wzrost demograficzny w 

XVIII w.; 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego w Wielkiej 

Brytanii najwcześniej doszło 

do przemian gospodarczych 

na szeroką skalę; 

przedstawia przemiany w 

Uczeń: 

ocenia metody stosowane 

przez Edwarda Jennera w 

czasie prac nad 

szczepionką; 

przedstawia przemiany w 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

XVIII-wieczne wymienia założenia 

liberalizmu ekonomicznego 

wyjaśnia związki między 

zmianami w rolnictwie a 

rewolucją przemysłową; 

wymienia skutki przemian 

gospodarczych w XVIII w. 

przemyśle w XVIII w.  

i ich wpływ na życie ludzi; 

wyjaśnia, kim byli luddyści i 

jaki był cel ich działania 

transporcie w XVIII w. 

Oświecenie 

w Europie 

Uczeń: 

wymienia idee oświecenia; 

przedstawia poglądy 

Monteskiusza; 

wymienia cechy kultury 

klasycystycznej 

Uczeń: 

wymienia sposoby 

propagowania idei 

oświecenia; 

przedstawia poglądy  

Jeana-Jacques’a Rousseau; 

podaje definicję absolutyzmu 

oświeconego 

Uczeń: 

wyjaśnia przyczyny rozwoju 

filozofii oświecenia; 

porównuje poglądy 

filozofów oświecenia 

na władzę; 

wymienia przykładowe 

dzieła sztuki 

klasycystycznej 

Uczeń: 

przedstawia poglądy filozofów 

oświecenia na religię; 

przedstawia rolę 

Encyklopedii… i salonów 

filozoficznych w rozwoju 

myśli oświeceniowej; 

charakteryzuje absolutyzm 

oświecony 

Uczeń: 

przedstawia rolę salonów 

literackich i kobiet 

je prowadzących w 

rozwoju kultury epoki 

oświecenia; 

przedstawia rozwój nauki i 

oświaty w epoce 

oświecenia 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rosja w XVIII w. – 

początki 

mocarstwa 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

reformy przeprowadzone w 

Rosji; 

wymienia cele wojny 

północnej stawiane 

przez Rosję; 

pokazuje na mapie ekspansję 

terytorialną  

Rosji 

Uczeń: 

dzieli przeprowadzone 

przez Piotra I reformy 

na administracyjne, 

wojskowe i kulturalne; 

przedstawia rolę Petersburga; 

wymienia reformy 

Katarzyny II i wskazuje, w 

jakich dziedzinach 

kontynuowała ona reformy 

Piotra I 

Uczeń: 

przedstawia cele 

wprowadzania 

poszczególnych grup 

reform w Rosji; 

wyjaśnia, na czym polegał 

proces europeizacji Rosji 

podjęty przez Piotra I; 

przedstawia przebieg i 

skutki wojny północnej 

Uczeń: 

charakteryzuje politykę carów 

wobec cerkwi prawosławnej; 

wyjaśnia, na czym polegała i 

jaką miała genezę idea 

Moskwy jako trzeciego 

Rzymu; 

uzasadnia, że mimo 

przeprowadzanych reform w 

przypadku Rosji możemy w 

dalszym ciągu mówić o 

samodzierżawiu 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego 

Petersburg był nazywany 

Wenecją Północy, a 

Katarzyna II – 

Semiramidą Północy 

Absolutyzm 

oświecony 

w Prusach i Austrii 

w XVIII w. 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

reformy przeprowadzone w 

Prusach i Austrii; 

pokazuje na mapie zasięg 

ekspansji terytorialnej Prus 

Uczeń: 

dzieli reformy 

przeprowadzone w Prusach i 

Austrii na administracyjne, 

gospodarcze i związane z 

epoką oświecenia; 

wyjaśnia, które reformy w 

Prusach były związane z ich 

ekspansją terytorialną; 

charakteryzuje politykę 

józefinizmu 

Uczeń: 

przedstawia cele 

wprowadzania 

poszczególnych grup 

reform w Prusach i Austrii; 

wyjaśnia w jaki sposób 

przeprowadzane reformy 

wpływały na wzmocnienie 

władzy monarszej; 

przedstawia wzrost pozycji 

Prus na arenie 

międzynarodowej w 

Uczeń: 

wyjaśnia, jakie znaczenie 

gospodarcze miały tereny 

zajęte przez Prusy w 

XVIII w.; 

wyjaśnia, jak Fryderyk II i 

Józef II widzieli rolę władcy 

Uczeń: 

porównuje politykę Marii 

Teresy wobec Czechów i 

Węgrów; 

wyjaśnia, co było 

przyczyną różnic 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

XVIII w. 

Powstanie Stanów 

Zjednoczonych 

Ameryki 

Uczeń: 

wymienia przyczyny wojny o 

niepodległość; 

pokazuje na mapie miejsca 

najważniejszych bitew; 

wymienia federalne organy 

władzy i ich przykładowe 

kompetencje 

Uczeń: 

przedstawia organizację 

kolonii angielskich w 

połowie XVIII w.; 

przedstawia politykę Wielkiej 

Brytanii wobec kolonii; 

wymienia kompetencje 

federalnych organów władzy 

i charakteryzuje wzajemne 

relacje między nimi 

Uczeń: 

wyjaśnia, w jaki sposób 

polityka gospodarcza 

Wielkiej Brytanii wobec 

kolonii doprowadziła 

do konfliktu kolonii z 

metropolią; 

wyjaśnia wpływ idei 

oświecenia na stosunki 

kolonii z Wielką Brytanią; 

przedstawia realizację idei 

oświeceniowych w 

Deklaracji Niepodległości 

Uczeń: 

charakteryzuje różne przyczyny 

wojny o niepodległość i 

wskazuje na związki między 

nimi; 

przedstawia stosunek państw i 

społeczeństw Europy 

do wojny o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych; 

przedstawia realizację idei 

oświeceniowych w 

Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych 

Uczeń: 

prezentuje sylwetki ojców 

założycieli 

Naród przeciw 

królowi. 

Rewolucja 

francuska 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

przyczyny Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej; 

wymienia postanowienia 

Deklaracji Praw Człowieka i 

Obywatela; 

wymienia organy władzy i ich 

kompetencje wprowadzone 

na mocy konstytucji z 

1791 r.; 

Uczeń: 

dzieli przyczyny Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej 

na ustrojowe, gospodarcze i 

społeczne; 

przedstawia proces 

kształtowania się 

Konstytuanty; 

przedstawia rolę klubów 

politycznych; 

Uczeń: 

wskazuje przykładowe 

związki przyczynowo- 

-skutkowe między różnymi 

wydarzeniami, które 

doprowadziły do wybuchu 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej; 

Uczeń: 

wskazuje związki 

przyczynowo-skutkowe 

między różnymi 

wydarzeniami, które 

doprowadziły do wybuchu 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej; 

 

Uczeń: 

wyjaśnia znaczenie 

symboli Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej; 

wymienia kręgi 

cywilizacyjne, z których 

wywodziła się część  

z tych symboli 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

 wymienia przyczyny wojny z 

Austrią; 

wymienia kluby polityczne z 

czasów Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej 

wymienia symbole Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej; 

przedstawia okoliczności 

wprowadzenia we Francji 

republiki 

wyjaśnia wpływ idei 

oświeceniowych 

na wybuch Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej; 

wymienia przykładowe 

przemiany społeczno- 

-gospodarcze, które zaszły 

we Francji w latach 1789–

1790; 

przedstawia realizację idei 

oświeceniowych w 

dokumentach przyjętych 

przez Konstytuantę; 

przedstawia przebieg wojny 

Francji z I koalicją 

wymienia przemiany 

społeczno-gospodarcze, które 

zaszły we Francji w latach 

1789–1790; 

wyjaśnia, które ze zmian 

społeczno-gospodarczych 

likwidowały przyczyny 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej; 

wyjaśnia wpływ wojny Francji 

z I koalicją na utworzenie 

republiki i działania 

Konwentu; 

charakteryzuje stronnictwa 

polityczne działające w trakcie 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej 

 

Francja republiką Uczeń: 

wyjaśnia, na czym polegał 

terror jakobiński; 

wymienia postanowienia 

konstytucji dyrektoriatu 

Uczeń: 

wymienia przyczyny zamachu 

termidoriańskiego; 

wymienia zmiany, jakie zaszły 

w społeczeństwie 

francuskim w wyniku 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego w czasie 

wojny z I koalicją wzrosła 

pozycja jakobinów; 

charakteryzuje stosunek 

jakobinów do religii i 

Kościoła katolickiego, a 

także wyjaśnia, w czym się 

on przejawiał; 

przedstawia różne oceny 

Uczeń: 

przedstawia opór 

społeczeństwa francuskiego 

wobec rządów jakobinów; 

przedstawia związek między 

dokumentami wydawanymi w 

czasie  

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej a przemianami 

społecznymi i życia 

Uczeń: 

interpretuje źródła 

ikonograficzne związane 

z dyktaturą jakobinów 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej 

politycznego we Francji; 

ocenia znaczenie Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej 

VI. RZECZPOSPOLITA W XVIII WIEKU 

Rzeczpospolita 

w dobie unii  

polsko-saskiej 

Uczeń: 

wymienia postanowienia 

sejmu niemego; 

 

Uczeń: 

przedstawia przebieg elekcji 

Augusta II; 

 

Uczeń: 

przedstawia przykłady 

ingerowania Szwecji i 

Rosji w wewnętrzne 

sprawy Rzeczypospolitej; 

Uczeń: 

charakteryzuje stosunki między 

szlachtą a Augustem II; 

Uczeń: 

wyjaśnia, czy w I połowie 

XVIII w. możemy  

w dalszym ciągu 

traktować 

 wymienia przykładowe 

zmiany w kulturze w epoce 

saskiej 

przedstawia udział 

Rzeczypospolitej w wojnie 

północnej 

porównuje projekty reform 

przedstawione 

przez Stanisława 

Leszczyńskiego i 

Stanisława Konarskiego; 

wyjaśnia rolę mecenatu 

królewskiego w rozwoju 

kultury oświecenia 

przedstawia sytuację 

gospodarczą Rzeczypospolitej 

w I połowie XVIII w. 

 Rzeczpospolitą jako 

podmiot w stosunkach 

międzynarodowych 

Próby reform 

i pierwszy rozbiór 

Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

wymienia przykładowe 

reformy przeprowadzone w 

pierwszych latach 

panowania Stanisława 

Uczeń: 

wyjaśnia, w jakich 

dziedzinach 

przeprowadzono reformy w 

pierwszych latach panowania 

Uczeń: 

przedstawia stosunek 

szlachty do konieczności 

przeprowadzenia reform 

ustrojowych w 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego sprawa 

dysydentów była łatwym 

pretekstem dla państw 

ościennych do ingerowania w 

Uczeń: 

przedstawia, w jaki sposób 

Francja i Turcja wsparły 

konfederację barską; 

wyjaśnia, dlaczego Francja 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Augusta Poniatowskiego; 

wymienia prawa kardynalne; 

pokazuje na mapie tereny 

utracone 

przez Rzeczpospolitą 

podczas I rozbioru 

Stanisława Augusta i 

dlaczego; 

wymienia przyczyny 

konfederacji barskiej; 

przedstawia okoliczności 

uchwalenia praw 

kardynalnych 

Rzeczypospolitej i 

wyjaśnia, co wpływało 

na jej stanowisko; 

wymienia działania Rosji, 

które świadczą o jej 

ingerencji w wewnętrzne 

sprawy Rzeczypospolitej; 

przedstawia skutki 

konfederacji barskiej 

wewnętrzne sprawy 

Rzeczypospolitej; 

przedstawia argumenty państw 

zaborczych uzasadniające 

I rozbiór Rzeczypospolitej i 

reakcję Polaków; 

ocenia, które z państw 

zaborczych odniosło 

największe korzyści z 

rozbioru 

i Turcja wspierały 

Polaków przeciw Rosji 

Kultura doby 

oświecenia 

w Rzeczypospolite

j 

Uczeń: 

przedstawia zmiany w 

programach nauczania w 

szkołach w I połowie 

XVIII w.; 

przedstawia działalność i 

znaczenie Komisji Edukacji 

Narodowej; 

wymienia przykłady  

dzieł sztuki z XVIII w.  

i ich twórców 

Uczeń: 

wskazuje przemiany 

oświeceniowe w programach 

szkolnych; 

wyjaśnia rolę mecenatu 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego w rozwoju 

sztuki w II połowie  

XVIII w.; 

przedstawia działalność i 

znaczenie Towarzystwa 

do Ksiąg Elementarnych 

Uczeń: 

charakteryzuje rozwój 

szkolnictwa w XVIII w.; 

wskazuje przemiany 

oświeceniowe w 

szkolnictwie 

Rzeczypospolitej; 

przedstawia rozwój kultury 

Rzeczypospolitej XVIII w. 

Uczeń: 

wyjaśnia związki między 

kulturą a życiem politycznym 

w Rzeczypospolitej XVIII w.; 

przedstawia rolę czasopism 

wydawanych w 

Rzeczypospolitej; 

charakteryzuje postawę 

oświeconego sarmatyzmu 

na tle epoki 

Uczeń: 

przedstawia rolę Warszawy 

jako ośrodka kulturalnego 

XVIII-wiecznej 

Rzeczypospolitej; 

przedstawia wpływ 

mecenatu magnackiego 

na rozwój kultury 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Sejm Wielki i drugi 

rozbiór 

Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

wymienia przykłady działania 

Rady  

Nieustającej; 

wymienia stronnictwa 

działające w czasie Sejmu 

Wielkiego i najważniejsze 

punkty ich programów; 

wymienia najważniejsze 

postanowienia Konstytucji 

3 maja; 

pokazuje na mapie tereny, 

które Rzeczpospolita utraciła 

w wyniku II rozbioru 

Uczeń: 

przedstawia strukturę 

Rady Nieustającej; 

charakteryzuje sytuację 

międzynarodową 

Rzeczypospolitej w czasie 

obrad Sejmu Wielkiego; 

wymienia postanowienia 

ustawy o miastach i 

Konstytucji 3 maja; 

wskazuje nawiązania do myśli 

oświeceniowej w uchwałach 

Sejmu Wielkiego; 

wymienia przyczyny i skutki 

konfederacji targowickiej 

Uczeń: 

wyjaśnia, jaką rolę miała 

odgrywać Rada 

Nieustająca; 

wyjaśnia, jak sytuacja 

międzynarodowa wpłynęła 

na swobodę podejmowania 

decyzji na Sejmie 

Czteroletnim; 

wymienia reformy Sejmu 

Wielkiego i ocenia szanse 

ich wprowadzenia w życie; 

wymienia przyczyny 

podpisania konfederacji 

targowickiej i jej 

przywódców 

Uczeń: 

przedstawia okoliczności 

uchwalenia ustawy o miastach 

i wyjaśnia, jakie zmiany w 

funkcjonowaniu państwa 

mogła przynieść jej pełna 

realizacja; 

przedstawia przebieg 

konfederacji targowickiej, 

wojny w obronie Konstytucji 

3 maja; 

przedstawia okoliczności 

II rozbioru Rzeczypospolitej; 

wyjaśnia, na co liczył Stanisław 

August Poniatowski, 

przystępując do Targowicy 

Uczeń: 

ocenia, czy działania i 

ustępstwa Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

przyniosły oczekiwane 

przez króla efekty 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Insurekcja 

kościuszkowska. 

Upadek państwa 

Uczeń: 

wymienia przyczyny 

insurekcji kościuszkowskiej; 

pokazuje na mapie miejsca 

walk w trakcie insurekcji 

kościuszkowskiej; 

pokazuje na mapie podział 

Rzeczypospolitej w wyniku 

III rozbioru 

Uczeń: 

wymienia skutki insurekcji 

kościuszkowskiej; 

wymienia postanowienia 

uniwersału połanieckiego; 

ocenia, które z państw 

rozbiorowych osiągnęło 

największe korzyści z 

zajętych ziem 

Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

charakteryzuje sytuację 

polityczną 

Rzeczypospolitej 

po II rozbiorze; 

wymienia działania 

Tadeusza Kościuszki 

zmierzające do objęcia 

powstaniem, jak 

najszerszych kręgów 

społecznych; 

przedstawia okoliczności 

III rozbioru 

Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

przedstawia proces 

radykalizacji postaw Polaków 

w czasie insurekcji 

kościuszkowskiej; 

przedstawia stosunek Prus 

do powstania 

kościuszkowskiego; 

przedstawia udział chłopów w 

insurekcji kościuszkowskiej 

Uczeń: 

porównuje działalność 

Jakuba Jasińskiego  

i Jana Kilińskiego w 

trakcie insurekcji 

kościuszkowskiej 

VII. EPOKA NAPOLEOŃSKA 

Kształtowanie się  

systemu 

napoleońskiego 

w Europie 

Uczeń: 

pokazuje na mapie nabytki 

terytorialne Francji w 

wyniku wojen napoleońskich 

i miejsca decydujących 

Uczeń: 

wymienia postanowienia 

konstytucji wprowadzającej 

konsulat we Francji; 

przedstawia, w jaki sposób 

Uczeń: 

charakteryzuje sytuację 

wewnętrzną we Francji w 

okresie konsulatu i 

cesarstwa; 

Uczeń: 

charakteryzuje sytuację 

wewnętrzną we Francji w 

okresie dyrektoriatu; 

wyjaśnia, co wpływało na to, 

Uczeń: 

wyjaśnia symbolikę 

na obrazach z różnych 

okresów kariery 

Napoleona Bonaparte; 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

bitew; 

pokazuje na mapie państwa, 

które znalazły się w strefie 

wpływów Francji; 

pokazuje na mapie Związek 

Reński; 

wymienia przykładowe 

postanowienia kodeksu 

prawa cywilnego, zwanego 

Kodeksem Napoleona 

Napoleon wprowadził 

cesarstwo we Francji; 

wymienia przykładowe 

elementy polityki Napoleona 

wobec państw zależnych 

przedstawia strukturę 

systemu napoleońskiego w 

Europie i politykę 

Napoleona wobec państw 

zależnych; 

wymienia działania, jakie 

podjął Napoleon 

przeciwko Wielkiej 

Brytanii 

że społeczeństwo francuskie 

popierało Napoleona 

Bonapartego; 

wyjaśnia, jakie były cele 

działań Napoleona  

wobec Wielkiej Brytanii i co 

na nie wpływało; 

ocenia skuteczność blokady 

kontynentalnej 

wymienia kręgi 

cywilizacyjne, z których 

wywodziła się część z 

nich 

Napoleon a sprawa 

polska 

Uczeń: 

wymienia działania Polaków 

zmierzające do zachowania i 

rozwijania dorobku 

kulturalnego; 

pokazuje na mapie miejsca 

bitew stoczonych 

przez Legiony Polskie; 

wymienia działania 

Napoleona na ziemiach 

zaboru pruskiego 

Uczeń: 

porównuje działania  

Izabeli Czartoryskiej i 

Stanisława Staszica 

zmierzające do zachowania i 

rozwijania dorobku 

kulturalnego; 

przedstawia powstanie i walki 

Legionów Polskich; 

przedstawia udział Polaków w 

wojnie z Prusami 

Uczeń: 

wymienia działania Polaków 

zmierzające do odzyskania 

niepodległości 

pod zaborami i 

na emigracji; 

przedstawia wpływ haseł 

rewolucji francuskiej 

na funkcjonowanie 

Legionów Polskich; 

charakteryzuje stosunek 

Napoleona do Polaków 

Uczeń: 

charakteryzuje stosunek 

Napoleona do dążeń Polaków 

do odzyskania niepodległości; 

wyjaśnia, dlaczego Napoleon 

był zainteresowany udziałem 

Polaków w wojnie z Prusami 

w latach 1806–1807; 

przedstawia koncepcję Adama 

Czartoryskiego odbudowy 

państwa polskiego 

Uczeń: 

porównuje działania 

Jana Henryka 

Dąbrowskiego i Adama 

Jerzego Czartoryskiego w 

celu odzyskania 

przez Polaków 

niepodległości 
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Temat lekcji 

Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Księstwo 

Warszawskie 

Uczeń: 

pokazuje na mapie obszar 

Księstwa Warszawskiego w 

1808 r. i 1810 r.; 

Uczeń: 

wymienia postanowienia 

konstytucji Księstwa 

Warszawskiego; 

Uczeń: 

przedstawia okoliczności 

powstania Księstwa 

Warszawskiego; 

Uczeń: 

wskazuje wzorce francuskie i 

tradycje polskie w konstytucji 

Księstwa Warszawskiego; 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego w 

Księstwie Warszawskim 

było prawo francuskie, 

pieniądze pruskie i król 

saski; 

 pokazuje na mapie miejsca 

ważniejszych bitew, w 

których walczyli Polacy u 

boku Napoleona lub w 

sojuszu z Napoleonem w 

Hiszpanii i z Austrią 

wymienia korzyści, jakie 

osiągnęli Polacy z istnienia 

Księstwa Warszawskiego 

przedstawia rozwiązanie 

kwestii chłopskiej w 

Księstwie Warszawskim; 

przedstawia miejsce 

Księstwa Warszawskiego 

w systemie napoleońskim 

przedstawia rolę Polaków, 

którzy brali udział w wojnach 

z Hiszpanią i Austrią; 

ocenia znaczenie istnienia 

Księstwa Warszawskiego 

dla Polaków 

wyjaśnia wyrażenie 

„bajońskie sumy” w 

czasach Księstwa 

Warszawskiego i 

współcześnie 

Upadek Napoleona Uczeń: 

wymienia przyczyny wojny 

Napoleona z Rosją  

w 1812 r.; 

pokazuje na mapie miejsca 

bitew z ostatnich lat 

panowania Napoleona 

Uczeń: 

przedstawia sytuację 

Napoleona po przegranej w 

1814 r.; 

przedstawia stosunek Polaków 

do Napoleona w ostatnich 

latach jego panowania i ich 

sytuację po jego upadku 

Uczeń: 

wyjaśnia, dlaczego 

Aleksander I przestał 

przestrzegać warunków 

pokoju z Tylży; 

przedstawia próbę 

odzyskania władzy 

przez Napoleona 

Uczeń: 

przedstawia sytuację 

we Francji, która ułatwiła 

Napoleonowi podjęcie próby 

odzyskania władzy; 

porównuje sytuację Napoleona 

po przegranej w 1814 i 1815 r. 

Uczeń: 

ocenia znaczenie epoki 

napoleońskiej w dziejach 

Francji i Europy; 

wymienia zmiany 

wprowadzone 

przez Napoleona, które 

przetrwały jego upadek 

VI. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla uczniów klas trzecich korzystających  z podręcznika wyd. „WSiP”- poziom podstawowy 

Przedmiotowy system oceniania- https://ucze.pl/zasob/przedmiotowy-system-oceniania-historia-klasa-3-zakres-podstawowy/?segment=25342 

Plan wynikowy - https://ucze.pl/zasob/plan-wynikowy-historia-klasa-3-zakres-podstawowy/?segment=25342 

https://ucze.pl/zasob/przedmiotowy-system-oceniania-historia-klasa-3-zakres-podstawowy/?segment=25342
https://ucze.pl/zasob/plan-wynikowy-historia-klasa-3-zakres-podstawowy/?segment=25342
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VII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla uczniów klas czwartych i piątych  korzystających  z podręcznika wyd. „WSiP”- poziom podstawowy 
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Temat lekcji 
Ocena  

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I. II wojna światowa 

1. Wojna obronna 
Polski w 1939 r. 

Uczeń: 
• wymienia i pokazuje na 

mapie najważniejsze bitwy 
wojny obronnej 1939 r.; 

• wyjaśnia pojęcia: blitzkrieg 
i wojna totalna; 

• wymienia przykładowe 
skutki walk z września 
i początków października 
1939 r. 

Uczeń: 
• wymienia cele ataku 

Niemiec i ZSRS na 
Polskę; 

• przedstawia bilans walk 
z września i początków 
października 1939 r.; 

• przedstawia udział 
ludności cywilnej 
w obronie kraju 
we wrześniu 1939 r. 

Uczeń: 
• przedstawia i ocenia rolę 

Stefana Starzyńskiego 
w obronie Warszawy oraz 
znaczenie obrony 
Westerplatte; 

• przedstawia działania 
Anglii i Francji w 
pierwszych tygodniach 
II wojny światowej; 

• przedstawia okoliczności 
ataku ZSRS na Polskę 

Uczeń: 
• charakteryzuje 

pozycję 
międzynarodową 
Polski w przededniu 
wybuchu II wojny 
światowej; 

• wyjaśnia, dlaczego 
wojnę obronną Polski 
można określić jako 
wojnę totalną; 

• ocenia szanse 
Polaków w wojnie 
obronnej 1939 r. 

Uczeń: 
• przedstawia 

wydarzenia, które 
miały miejsce 
w okolicach jego 
miejscowości 
we wrześniu 
i początkach 
października 1939 r.; 

• wyjaśnia, dlaczego 
obrona bunkrów pod 
Wizną jest określana 
jako polskie Termopile 

2. Działania 
wojenne w latach 
1939–1941 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie tereny 

opanowane przez 
III Rzeszę i ZSRS w 
latach 1939–1940; 

• wyjaśnia pojęcie „dziwna 
wojna”; 

• wymienia przyczyny ataku 
III Rzeszy na ZSRS 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie 

tereny zaatakowane 
przez Włochy w latach 
1940–1941; 

• charakteryzuje etapy 
bitwy o Anglię; 

• wyjaśnia znaczenie walk 
na Atlantyku dla 
przebiegu II wojny 
światowej 

Uczeń: 
• przedstawia reakcję władz 

Norwegii, Danii i Francji 
na atak wojsk 
niemieckich; 

• wyjaśnia, dlaczego Hitler 
zaatakował Wielką 
Brytanię; 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
sytuacja militarna 
Włochów wpłynęła na 
niemieckie plany wojenne 

 

Uczeń: 
• przedstawia reakcję 

ludności Norwegii, 
Danii i Francji na atak 
wojsk niemieckich; 

• porównuje metody 
stosowane w czasie 
zajmowania terenów 
przez ZSRS wobec 
Finlandii oraz republik 
bałtyckich; 

• wyjaśnia, co ułatwiało 
Hitlerowi zajmowanie 
terenów ZSRS, i co 
spowodowało jego 
ostateczną porażkę 

Uczeń: 
• przedstawia postaci i 

wydarzenia, do jakich 
odwoływały się 
państwa, prowadząc 
kampanię 
propagandową w 
czasie pierwszych lat 
II wojny światowej 

 

3. Polityka Niemiec 
w okupowanej 
Europie 

Uczeń: 
• wymienia elementy 

polityki III Rzeszy wobec 
państw okupowanych; 

• charakteryzuje politykę 

Uczeń: 
• przedstawia różnice 

w polityce niemieckiej 
wobec krajów 
okupowanych w Europie 

Uczeń: 
• wyjaśnia, na czym polegał 

Generalny Plan 
Wschodni; 

• charakteryzuje 

Uczeń: 
• wyjaśnia, co wpływało 

na różną politykę 
Niemców wobec 
krajów okupowanych; 

Uczeń: 
• charakteryzuje trzy 

grupy partyzanckie 
działające na terenie 
Jugosławii: czetnicy, 
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III Rzeszy wobec ludności 
żydowskiej; 

• przedstawia znaczenie 
konferencji w Wannsee 

 
 

Zachodniej i Środkowo-
Wschodniej; 

• wymienia przykłady 
działań ruchu oporu 
w Europie; 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
władze III Rzeszy starały 
się włączyć władze 
i ludność terenów 
okupowanych w swoją 
politykę wobec ludności 
żydowskiej 

działalność ruchu oporu 
w krajach europejskich; 

• wymienia przykłady 
kolaboracji z władzami 
niemieckimi w krajach 
okupowanych 

 

• wyjaśnia, dlaczego 
nazwisko Vidkuna 
Quislinga stało się 
synonimem 
kolaboracji; 

• wymienia inne grupy 
ludności, które 
poddano eksterminacji 
i wyjaśnia, dlaczego 

 

ustasze i komuniści; 

• wyjaśnia przyczyny 
różnic między nimi 

 
 

4. Wielka koalicja 
i przełom na 
frontach 

Uczeń: 
• wymienia dokumenty, 

które były podstawą 
powstania wielkiej koalicji; 

• wymienia przykładowe 
postanowienia Karty 
atlantyckiej; 

• wymienia i pokazuje na 
mapie miejsca bitew, które 
zmieniły sytuację na 
frontach II wojny 
światowej; 

• wymienia przykładowe 
postanowienia konferencji 
w Teheranie 

 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

postanowienia Deklaracji 
Narodów Zjednoczonych; 

• przedstawia znaczenie 
konferencji w Teheranie; 

• wyjaśnia, które bitwy 
i dlaczego miały 
przełomowe znaczenie 
dla sytuacji na frontach 
II wojny światowej 

 

Uczeń: 
• przedstawia proces 

kształtowania się wielkiej 
koalicji; 

• przedstawia stosunek 
Stanów Zjednoczonych 
do wojny przed ich 
formalnym przystąpieniem 
do koalicji 
antyhitlerowskiej; 

• wymienia cele ekspansji 
japońskiej na Dalekim 
Wschodzie 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia, które 

państwa i dlaczego 
odgrywały największą 
rolę w koalicji 
antyhitlerowskiej; 

• wyjaśnia znaczenie 
Lend-Lease Act dla 
sytuacji wojennej 
w Europie; 

• charakteryzuje 
sytuację we Włoszech 
po obaleniu Benito 
Mussoliniego 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia, dlaczego 

Francja nie była 
sygnatariuszem 
Deklaracji Narodów 
Zjednoczonych 
z 1942 r. 

5. Zakończenie 
II wojny światowej 
 

Uczeń: 
• wymienia i pokazuje na 

mapie miejsca ostatnich 
bitew II wojny światowej; 

Uczeń: 
• wymienia postanowienia 

konferencji w Poczdamie 
dotyczące Niemiec; 

Uczeń: 
• wyjaśnia, co przesądziło 

o zwycięstwie aliantów 
na Dalekim Wschodzie; 

Uczeń: 
• wymienia 

postanowienia 
konferencji 

Uczeń: 
• porównuje sposób 

prowadzenia działań 
wojennych i postęp 
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• wymienia postanowienia 
konferencji w Jałcie 
dotyczące Niemiec 

 

• wymienia skutki II wojny 
światowej 

 

• wymienia postanowienia 
konferencji w Jałcie; 

• przedstawia bilans 
II wojny światowej 

 

w Poczdamie; 

• wyjaśnia, w jaki 
sposób pozycja 
poszczególnych 
państw w koalicji 
antyhitlerowskiej 
wpływała na decyzje 
i działania 
podejmowane przez 
koalicję 

techniczny w czasie 
I i II wojny światowej 

II. Polska w latach II wojny światowej 

6. Polska pod 
okupacją niemiecką 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie linię 

podziału państwa 
polskiego między 
okupantów oraz podziały 
ziem okupowanych przez 
III Rzeszę i ZSRS; 

• wymienia przykłady 
polityki władz niemieckich 
wobec ludności polskiej 
na ziemiach okupowanych 

Uczeń: 
• podaje przykłady 

eksterminacji elit polskich 
na ziemiach 
okupowanych przez 
Niemców; 

• charakteryzuje postawy 
Polaków wobec ludności 
żydowskiej w czasie 
II wojny światowej 

Uczeń: 
• przedstawia cele polityki 

władz niemieckich wobec 
Polaków w Generalnym 
Gubernatorstwie; 

• wyjaśnia, co wpływało na 
postawy Polaków wobec 
Żydów w czasie II wojny 
światowej; 

• wyjaśnia, co to była 
granatowa policja 

Uczeń: 
• przedstawia cele 

polityki władz 
niemieckich wobec 
Polaków na ziemiach 
wcielonych do 
III Rzeszy; 

• wyjaśnia przyczyny 
różnic w polityce 
Niemiec wobec 
obywateli polskich 
na ziemiach 
okupowanych; 

• wyjaśnia, co 
oznaczało przyjęcie 
volkslisty i jak 
traktowano Polaków, 
którzy się na niej 
znaleźli na ziemiach 
wcielonych do 
III Rzeszy 

Uczeń: 
• na wybranym 

przykładzie 
przedstawia losy 
powstańców śląskich 
i ich rodzin w czasie 
II wojny światowej, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 
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i w Generalnym 
Gubernatorstwie 

7. Ziemie polskie 
pod okupacją 
sowiecką 

Uczeń: 
• przedstawia 

przeprowadzone na 
ziemiach okupowanych 
przez ZSRS zmiany 
administracyjne; 

• wymienia przykładowe 
represje wobec Polaków 
pod okupacją sowiecką; 

• wyjaśnia, co to była 
zbrodnia katyńska 

Uczeń: 
• przedstawia sposób, w 

jaki doszło do włączenia 
Kresów Wschodnich do 
republik sowieckich; 

• przedstawia losy polskich 
oficerów wziętych do 
niewoli sowieckiej; 

• przedstawia schemat 
deportacji Polaków 
z Kresów Wschodnich 

Uczeń: 
• przedstawia 

konsekwencje zmian 
administracyjnych 
przeprowadzonych na 
ziemiach polskich pod 
okupacją sowiecką; 

• charakteryzuje politykę 
władz sowieckich wobec 
obywateli polskich na 
ziemiach okupowanych 

Uczeń 
• wyjaśnia, dlaczego na 

początku władze 
sowieckie inaczej 
traktowały ludność 
białoruską i ukraińską 
niż polską i na czym to 
polegało; 

• przedstawia sytuację 
Polaków na 
Wileńszczyźnie 

Uczeń: 
• przedstawia losy 

przykładowych 
komunistów polskich 
lub Polaków 
sympatyzujących 
z komunizmem, którzy 
na początku wojny 
znaleźli się na 
terenach 
okupowanych przez 
ZSRS 

8. Władze polskie 
na uchodźstwie 

Uczeń: 
• wymienia osoby pełniące 

funkcje państwowe na 
uchodźstwie; 

• wymienia postanowienia 
układu Sikorski–Majski; 

• wyjaśnia, co spowodowało 
zerwanie stosunków 
z ZSRS 

Uczeń: 
• wyjaśnia, co to była Rada 

Narodowa RP 

• wymienia cele działań 
rządu polskiego na 
uchodźstwie; 

• przedstawia przykładowe 
wydarzenia, które 
wpłynęły na relacje 
polsko-sowieckie 
w czasie II wojny 
światowej; 

• przedstawia działalność 
Jana Karskiego 

Uczeń: 
• przedstawia okoliczności 

powstania polskich władz 
na uchodźstwie; 

• charakteryzuje stosunki 
władz londyńskich 
z ZSRS; 

• przedstawia działania 
polskich władz na 
uchodźstwie podjęte 
w obronie ludności 
żydowskiej 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia, co wpływało 

na relacje polsko-
radzieckie w czasie 
II wojny światowej; 

• wyjaśnia, co wpływało 
na pozycję 
międzynarodową 
władz polskich na 
uchodźstwie; 

ocenia, które cele 
udało się zrealizować 
władzom polskim na 
uchodźstwie 

Uczeń: 
• przedstawia losy 

Prezydenta Ignacego 
Mościckiego, ministra 
spraw zagranicznych 
Józefa Becka 
i marszałka Edwarda 
Rydza–Śmigłego po 
internowaniu 
w Rumunii, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

9. Polskie Państwo 
Podziemne 

Uczeń: 
• wymienia organy 

wojskowe i cywilne 
Polskiego Państwa 

Uczeń: 
• przedstawia proces 

formowania się struktur 
wojskowych Polskiego 

Uczeń: 
• przedstawia działalność 

pionu wojskowego 
Polskiego Państwa 

Uczeń: 
• wyjaśnia, dlaczego 

dochodziło do zmian 
w strukturach 

Uczeń: 
• przedstawia, jak 

wyglądała współpraca 
między organizacjami 
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Podziemnego; 

• wymienia Komendantów 
Głównych AK; 

• wymienia przykładowe 
działania pionu 
wojskowego Polskiego 
Państwa Podziemnego; 

• wymienia przykładowe 
działania pionu cywilnego 
Polskiego Państwa 
Podziemnego 

Państwa Podziemnego; 

• przedstawia działalność 
małego sabotażu; 

• wymienia Delegatów 
Rządu na Kraj; 

• wymienia przykładowe 
oddziały zbrojne 
tworzone przez partie 
polityczne 

 

Podziemnego; 

• przedstawia działalność 
pionu cywilnego 
Polskiego Państwa 
Podziemnego; 

• charakteryzuje powstanie 
w getcie warszawskim 

 

wojskowych Polskiego 
Państwa 
Podziemnego; 

• ocenia, jakie 
znaczenie miała 
działalność Polskiego 
Państwa 
Podziemnego dla 
Polaków pod okupacją 

 

żydowskimi a Polskim 
Państwem 
Podziemnym; 

• wskazuje, kiedy 
w przeszłości Polacy 
stworzyli podobne 
struktury 
organizacyjne 

 

10. Polacy na 
frontach II wojny 
światowej 

Uczeń: 
• wymienia i pokazuje na 

mapie najważniejsze bitwy 
z udziałem polskich 
oddziałów; 

• przedstawia rolę polskich 
lotników w bitwie o Anglię; 

• wymienia armie polskie, 
które powstały w Związku 
Sowieckim 

Uczeń: 
• przedstawia proces 

kształtowania się 
Polskich Sił Zbrojnych; 

• przedstawia okoliczności 
tworzenia dwóch armii 
polskich w ZSRS; 

• przedstawia znaczenie 
wybranych bitew, 
w których brały udział 
oddziały polskie 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

miejsca tworzenia 
polskich oddziałów 
i wyjaśnia, dlaczego 
właśnie tam one 
powstawały; 

• przedstawia rolę polskich 
okrętów w czasie II wojny 
światowej; 

• przedstawia znaczenie 
bitew i rolę, jaką odegrały 
w nich oddziały polskie 

Uczeń: 
• porównuje 

okoliczności tworzenia 
dwóch polskich armii 
w ZSRS; 

• przedstawia szlak 
bojowy wybranych 
oddziałów polskich; 

• ocenia wkład polskich 
oddziałów w działania 
wojenne II wojny 
światowej 

Uczeń: 
• na podstawie 

informacji 
z podręcznika i innych 
źródeł przedstawia 
stosunek 
mieszkańców miast 
europejskich do 
oddziałów PSZ 

11. Sytuacja Polski 
i Polaków 
w przełomowym 
okresie wojny 
(1942–1943) 

Uczeń: 
• wymienia polskie 

organizacje 
komunistyczne powstałe 
na ziemiach polskich 
i w ZSRS; 

• przedstawia program 
polskich komunistów; 

Uczeń: 
• przedstawia relacje 

polsko-ukraińskie przed 
i w czasie II wojny 
światowej; 

• wyjaśnia podłoże zbrodni 
wołyńskiej; 

• wymienia postanowienia 

Uczeń: 
• przedstawia cele 

powstania polskich 
organizacji 
komunistycznych na 
ziemiach polskich 
i w ZSRS;  

• przedstawia proces 

Uczeń: 
• przedstawia 

okoliczności 
powstania polskich 
organizacji 
komunistycznych na 
ziemiach polskich 
i w ZSRS;  

Uczeń: 
• ocenia, jak decyzje 

podejmowane na 
konferencjach 
w Teheranie i Jałcie 
wpływały na pozycję 
władz londyńskich 
i komunistycznych 
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• wyjaśnia, co to była 
zbrodnia wołyńska 

Manifestu PKWN 

 
kształtowania się władz 
komunistycznych na 
ziemiach polskich; 

• charakteryzuje 
działalność polskich 
komunistów 

• przedstawia sytuację 
Polaków na Kresach 
po 1941 r.; 

• wyjaśnia różnice 
między programami 
polskich komunistów 
i Rady Jedności 
Narodowej 

ośrodków władzy na 
ziemiach polskich 

12. Powstanie 
warszawskie 

Uczeń: 
• wymienia założenia akcji 

„Burza”; 

• wymienia przykładowe 
przyczyny wybuchu 
powstania 
warszawskiego; 

• wymienia przykładowe 
wydarzenia z powstania 
warszawskiego; 

• wymienia przykładowe 
skutki powstania 
warszawskiego 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

działania podjęte 
w ramach akcji „Burza”; 

• przedstawia przebieg 
powstania 
warszawskiego; 

• przedstawia stosunek 
wojsk niemieckich 
i wspierających je 
jednostek do 
powstańców i ludności 
cywilnej Warszawy; 

• wymienia dowódcę 
powstania 
warszawskiego 

Uczeń: 
• przedstawia okoliczności 

wybuchu powstania 
warszawskiego; 

• charakteryzuje stosunek 
ludności cywilnej do walk 
powstańczych 
w Warszawie; 

• przedstawia stosunek 
aliantów do powstania 
warszawskiego 

 

Uczeń: 
• ocenia szanse 

realizacji założeń akcji 
„Burza”; 

• wyjaśnia, co wpływało 
na stosunek ludności 
cywilnej do powstania 
warszawskiego; 

• wyjaśnia, co wpływało 
na stosunek aliantów 
do powstania 
warszawskiego; 

• przedstawia bilans 
powstania 
warszawskiego 

Uczeń: 
• ocenia zasadność 

wybuchu powstania 
warszawskiego, 
przedstawiając 
argumenty 
zwolenników 
i przeciwników jego 
wybuchu 

III. Polska i świat po II wojnie światowej 

13. Świat po II 
wojnie światowej 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie 

zmiany polityczne, które 
nastąpiły w wyniku 
II wojny światowej; 

• wymienia cele działalności 
Organizacji Narodów 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

skutki II wojny światowej 
w różnych dziedzinach 
życia; 

• wyjaśnia, jakie treści 
zawiera Karta Narodów 

Uczeń: 
• przedstawia straty 

gospodarczo-społeczne 
spowodowane II wojną 
światową; 

• wymienia przyczyny 
i wskazuje kierunki 

Uczeń: 
• wyjaśnia, jak doszło 

do powstania dwóch 
państw chińskich; 

• przedstawia wpływ 
II wojny światowej na 
sztukę; 

Uczeń: 
• przedstawia różne 

reakcje artystów, inne 
niż w podręczniku, na 
doświadczenia II 
wojny światowej; 

• wymienia przykładowe 
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Zjednoczonych; 

• wymienia organy ONZ; 

• wyjaśnia, jakie treści 
zawiera Powszechna 
Deklaracja Praw 
Człowieka 

Zjednoczonych; 

• wymienia przykładowe 
uprawnienia organów 
ONZ; 

• wymienia przykładowe 
organizacje afiliowane 
i współpracujące z ONZ 

 

migracji ludności po 
II wojnie światowej; 

• wyjaśnia częściowo, co 
wpłynęło na polityczny 
układ sił na mapie Europy 
po II wojnie światowej 

• wyjaśnia w pełni, co 
wpłynęło na polityczny 
układ sił na mapie 
Europy po II wojnie 
światowej 

 

misje pokojowe ONZ, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

14. Początki zimnej 
wojny 

Uczeń: 
• wyjaśnia pojęcia: zimna 

wojna, żelazna kurtyna, 
NATO, Układ Warszawski; 

• przedstawia proces 
powstania dwóch państw 
niemieckich po II wojnie 
światowej 

 

Uczeń: 
• przedstawia proces 

przejmowania władzy 
przez komunistów 
w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej na 
wybranych przykładach; 

• wyjaśnia, jaką rolę miały 
odgrywać NATO i Układ 
Warszawski 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia pojęcia: doktryna 

Trumana i plan Marshalla; 

• przedstawia okoliczności 
powstania Sojuszu 
Północnoatlantyckiego 
(NATO) i Układu 
Warszawskiego; 

• porównuje proces 
przejmowania władzy 
przez komunistów 
w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej na 
wybranych przykładach; 

• wymienia przyczyny 
i skutki wojny koreańskiej 

Uczeń: 
• wyjaśnia specyficzną 

sytuację Jugosławii 
wśród państw 
komunistycznych; 

• porównuje proces 
przejmowania władzy 
przez komunistów 
w krajach Europy 
Środkowo-
Wschodniej; 

• wyjaśnia, w jaki 
sposób starano się 
ograniczyć wpływy 
komunistyczne 
w Europie Zachodniej 
i Południowej 

Uczeń: 
• wyjaśnia, na czym 

polegała taktyka 
salami, korzystając 
ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

15. Powojenna 
Polska 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie 

zmiany w przebiegu 
granicy polskiej po 
II wojnie światowej; 

• pokazuje na mapie 
kierunki migracji ludności 

Uczeń: 
• przedstawia sytuację 

gospodarczą na ziemiach 
polskich po II wojnie 
światowej; 

• wymienia ośrodki 
emigracji polskiej po 

Uczeń: 
• wyjaśnia przyczyny zmian 

w przebiegu granicy 
polskiej po II wojnie 
światowej; 

• wyjaśnia przyczyny 
migracji ludności na 

Uczeń: 
• przedstawia sytuację 

społeczną na 
ziemiach polskich po 
II wojnie światowej; 

• przedstawia sytuację 
Polaków i władz 

Uczeń: 
• przedstawia zmiany 

gospodarczo-
społeczne, które 
zaszły po II wojnie 
światowej w jego 
regionie 
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na ziemiach polskich i do 
Polski 

II wojnie światowej ziemiach polskich i do 
Polski 

polskich na emigracji 
i w ZSRS 

16. Tworzenie 
podstaw władzy 
komunistycznej 
w Polsce 

Uczeń: 
• przedstawia wyniki 

referendum z 1946 r. 
i wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego z 
1947 r.; 

• wymienia założenia 
reformy rolnej z 1944 r.; 

• wyjaśnia pojęcia: proces 
szesnastu, Tymczasowy 
Rząd Jedności Narodowej 

Uczeń: 
• przedstawia okoliczności 

procesu szesnastu 
i powstania 
Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej; 

• wyjaśnia, na czym 
polegała gospodarka 
centralnie planowana; 

• przedstawia założenia 
planu trzyletniego 

Uczeń: 
• przedstawia represje 

stosowane wobec 
ludności polskiej przez 
bezpiekę; 

• wyjaśnia, jakie były cele 
zmian gospodarczych 
wprowadzanych przez 
komunistów 

Uczeń: 
• wyjaśnia, w jaki 

sposób komuniści 
umacniali swoją 
władzę w Polsce; 

• ocenia skuteczność 
i efektywność polityki 
gospodarczej władz 
komunistycznych 
w Polsce 

Uczeń: 
• wyjaśnia polityczne 

względy lokalizacji 
Nowej Huty pod 
Krakowem; 

• wymienia inne 
przykłady inwestycji 
przemysłowych, które 
miały odegrać 
podobną rolę, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

17. 
Niepodległościowe 
podziemie zbrojne 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

organizacje polskiego 
podziemia 
niepodległościowego i ich 
dowódców; 

• wymienia cele Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” 

Uczeń: 
• przedstawia metody walki 

komunistów z oddziałami 
podziemia 
niepodległościowego; 

• wyjaśnia, z czym wiązały 
nadzieję na zmianę 
sytuacji w Polsce 
organizacje powstałe po 
rozwiązaniu Armii 
Krajowej 

Uczeń: 
• przedstawia motywy, 

którymi kierowali się 
żołnierze kontynuujący 
walkę zbrojną po 
zakończeniu II wojny 
światowej; 

• wymienia różne nurty 
ideowe wśród organizacji 
niepodległościowych 

 

Uczeń: 
• przedstawia bilans 

działalności polskiego 
podziemia 
niepodległościowego; 

• wyjaśnia genezę 
określenia żołnierze 
wyklęci / żołnierze 
niezłomni 

Uczeń: 
• przedstawia 

działalność oddziału 
poakowskiego 
dowodzonego przez 
Antoniego Hedę 
„Szarego” lub innego 
oddziału podziemia 
niepodległościowego 
nieopisanego 
w podręczniku 

18. Stalinizm 
w Polsce 

Uczeń: 
• przedstawia represje 

aparatu bezpieczeństwa 
wobec społeczeństwa 
polskiego w okresie 
stalinizmu; 

• wymienia przykładowe 

Uczeń: 
• wymienia najważniejsze 

postanowienia konstytucji 
PRL; 

• charakteryzuje politykę 
gospodarczą komunistów 
w pierwszej połowie lat 

Uczeń: 
• charakteryzuje metody 

indoktrynacji i propagandy 
stosowane przez władze 
komunistyczne; 

• charakteryzuje politykę 
władz komunistycznych 

Uczeń: 
• przedstawia rolę 

wojska w umacnianiu 
władzy 
komunistycznej; 

• ocenia, skutki polityki 
gospodarczej 

Uczeń: 
• wskazuje elementy 

polityki wewnętrznej 
komunistów polskich 
wzorowane na ZSRS; 

• wskazuje różnice 
między sytuacją 
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środki propagandowe 
stosowane przez 
komunistów; 

• wymienia przykładowe 
postanowienia konstytucji 
PRL 

50. XX w. 

 
wobec Kościoła 
katolickiego; 

• przedstawia rolę aparatu 
partyjnego i aparatu 
bezpieczeństwa 
w umacnianiu władzy 
komunistycznej 

pierwszej połowy lat. 
50. XX w.; 

• wyjaśnia, co wpływało 
na różny stosunek 
społeczeństwa 
polskiego do władz 
komunistycznych 
w Polsce 

w Polsce a w krajach 
Bloku Wschodniego 

IV. Świat w 2. połowie XX w. 

19. Europa 
Środkowa pod 
wpływem ZSRS 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

przyczyny i skutki 
wystąpień społecznych 
w krajach bloku 
wschodniego po śmierci 
Józefa Stalina (Węgry, 
Czechosłowacja); 

• przedstawia reakcję władz 
ZSRS na wystąpienia 
społeczeństw 
w Czechosłowacji i na 
Węgrzech 

 

Uczeń: 
• charakteryzuje proces 

destalinizacji w ZSRS 
i krajach bloku 
wschodniego; 

• wyjaśnia, na czym 
polegała doktryna 
Breżniewa; 

• wymienia przykładowe 
przyczyny i skutki 
wystąpień społecznych 
w NRD oraz reakcję na 
nie władz ZSRS  

Uczeń: 
• charakteryzuje 

wystąpienia społeczeństw 
w bloku wschodnim po 
śmierci Józefa Stalina: 
wydarzenia w NRD, 
powstanie węgierskie 
i Praską Wiosnę; 

• porównuje wystąpienia 
społeczeństw w bloku 
wschodnim po śmierci 
Józefa Stalina; 

• wskazuje różnice 
w reakcji państw 
i społeczeństw bloku 
wschodniego na 
wystąpienia w NRD, 
Czechosłowacji i na 
Węgrzech 

Uczeń: 
• przedstawia politykę 

zagraniczną Nikity 
Chruszczowa; 

• ocenia szanse 
przeprowadzenia 
liberalnych reform 
w bloku wschodnim po 
śmierci Józefa Stalina 

Uczeń: 
• przedstawia, w jaki 

sposób pamięć 
o wystąpieniach 
społecznych została 
uczczona w 
przestrzeni publicznej 
w krajach Europy 
Środkowo-
Wschodniej, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

20. Dekolonizacja 
w Azji i Afryce 

Uczeń: 
• przedstawia zmiany na 

mapie świata powstałe 
w wyniku procesu 

Uczeń: 
• wyjaśnia wpływ II wojny 

światowej na proces 
dekolonizacji; 

Uczeń: 
• przedstawia i porównuje 

proces dekolonizacji 
przeprowadzany przez 

Uczeń: 
• przedstawia stosunek 

mocarstw i ONZ do 
procesu dekolonizacji;  

Uczeń: 
• przedstawia problemy 

związane z procesem 
dekolonizacji obecne 
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dekolonizacji po II wojnie 
światowej; 

• wymienia przykładowe 
skutki procesu 
dekolonizacji 

• przedstawia proces 
uzyskiwania 
niepodległości przez 
Indie; 

• wyjaśnia pojęcia: 
apartheid i 
neokolonializm 

Wielką Brytanię i Francję; 

• charakteryzuje przemiany 
w Republice Południowej 
Afryki 

 

• przedstawia bilans 
procesu dekolonizacji 

 

w literaturze i filmie, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

21. Konflikty na 
Bliskim Wschodzie 

Uczeń: 
• przedstawia okoliczności 

powstania państwa Izrael 
w Palestynie; 

• pokazuje na mapie tereny 
Izraela 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie 

tereny sporne między 
Izraelem a państwami 
arabskimi; 

• przedstawia cele 
i charakteryzuje 
działalność Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny 

Uczeń: 
• charakteryzuje stosunki 

Izraela z państwami 
arabskimi; 

• wymienia przyczyny 
i skutki kolejnych wojen 
Izraela z państwami 
arabskimi 

Uczeń: 
• przedstawia rolę 

islamu w życiu 
politycznym w 
państwach 
bliskowschodnich; 

• wymienia przyczyny 
i skutki rewolucji 
islamskiej w Iranie 

Uczeń: 
• charakteryzuje 

współczesne relacje 
izraelsko-palestyńskie, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

22. Rywalizacja 
Stanów 
Zjednoczonych 
i ZSRS 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

przyczyny i skutki kryzysu 
kubańskiego; 

• wymienia przykładowe 
przyczyny i skutki kryzysu 
berlińskiego; 

• wymienia przykładowe 
postanowienia aktu 
końcowego KBWE 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

przyczyny i skutki wojny 
w Wietnamie; 

• przedstawia inne 
płaszczyzny, na których 
dochodziło do rywalizacji 
między Stanami 
Zjednoczonymi a ZSRS 

Uczeń: 
• przedstawia sytuację na 

Kubie na przełomie lat 50. 
i 60. XX w.; 

• przedstawia przyczyny 
i skutki kryzysu 
kubańskiego; 

• przedstawia przyczyny 
i skutki kryzysu 
berlińskiego 

 

Uczeń: 
• przedstawia przyczyny 

i skutki wojny 
w Wietnamie; 

• ocenia wpływ 
konfliktów 
międzynarodowych na 
pozycję Stanów 
Zjednoczonych 
i ZSRS 

Uczeń: 
• przedstawia, w jaki 

sposób udział 
w wojnie w Wietnamie 
odcisnął się na 
społeczeństwie 
amerykańskim 

23. Integracja 
europejska 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie proces 

rozszerzania się Wspólnot 
Europejskich, a potem 
Unii Europejskiej; 

Uczeń: 
• przedstawia etapy 

i obszary integracji 
europejskiej; 

• wymienia organy Unii 

Uczeń: 
• wymienia przyczyny 

współpracy i integracji 
pomiędzy państwami 
europejskimi; 

Uczeń: 
• ocenia korzyści, jakie 

wynikają z 
członkostwa w Unii 
Europejskiej; 

Uczeń: 
• wyjaśnia, czym się 

różnią i jakie mogą 
być konsekwencje 
różnych koncepcji 
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• wymienia przykładowe 
przyczyny współpracy 
pomiędzy państwami 
europejskimi; 

• wymienia ojców 
założycieli Unii 
Europejskiej 

Europejskiej i ich 
przykładowe 
kompetencje 

 

• wyjaśnia, co wpłynęło na 
pojawienie się idei 
integracji europejskiej 

 

• ocenia zagrożenia, 
jakie może nieść za 
sobą funkcjonowanie 
Unii Europejskiej 

jednoczenia Europy 

24. Przemiany 
społeczne i 
kulturowe w 2. 
połowie XX w. 

Uczeń: 
• wymienia zmiany 

demograficzne 
i społeczne w 2. połowie 
XX w.; 

• charakteryzuje kulturę 
masową 2. połowy XX w. 

 

Uczeń: 
• przedstawia nurty 

w muzyce, literaturze 
i filmie w 2. połowie 
XX w.; 

• przedstawia zmiany 
w sztukach plastycznych 
w 2. połowie XX w. 

 

Uczeń: 
• przedstawia 

konsekwencje przemian 
demograficznych 
i społecznych w 2. 
połowie XX w.; 

• przedstawia zmiany 
w pozycji kobiety 
w społeczeństwie w 2. 
połowie XX w. 

 

Uczeń: 
• przedstawia nurty 

filozoficzne w 
2. połowie XX w.; 

• wyjaśnia wpływ 
soboru 
watykańskiego II 
i pontyfikatu Jana 
Pawła II na przemiany 
w Kościele katolickim 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

filmy i dzieła literackie, 
które, jego zdaniem, 
najlepiej przedstawiają 
zmiany zachodzące w 
społeczeństwie 
w XX w. i uzasadnia 
swój wybór 

V. Polska Rzeczpospolita Ludowa 

25. Postalinowska 
odwilż 

Uczeń: 
• wyjaśnia, kto to byli 

puławianie i natolińczycy; 

• wymienia przykładowe 
przyczyny i skutki 
poznańskiego Czerwca 

 

Uczeń: 
• wymienia zmiany 

w polityce władz 
komunistycznych po 
śmierci Józefa Stalina; 

• przedstawia okoliczności 
objęcia władzy przez 
Władysława Gomułkę 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia, na czym 

polegała walka o władzę 
w łonie PZPR po śmierci 
Bolesława Bieruta; 

• przedstawia przyczyny, 
przebieg i skutki 
poznańskiego Czerwca 

 

Uczeń: 
• ocenia, w której 

dziedzinie zmiany 
wprowadzane po 
śmierci Józefa Stalina 
były najbardziej 
widoczne; 

• ocenia politykę 
Władysława Gomułki 
w kontekście przemian 
w Polsce po śmierci 
Józefa Stalina 

Uczeń: 
• ocenia rolę wyborów 

do sejmu w 1957 r. 
w kontekście przemian 
politycznych 
w 2. połowie lat 
50. XX w., korzystając 
ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

26. Polska w Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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czasach 
Władysława 
Gomułki 

• przedstawia obchody 
Milenium Chrztu Polski 
i Tysiąclecia Państwa 
Polskiego; 

• wymienia przykładowe 
przyczyny i skutki 
wydarzeń Marca 1968 r. 

 

• charakteryzuje sytuację 
gospodarczą w okresie 
rządów Władysława 
Gomułki; 

• charakteryzuje stosunek 
władz komunistycznych 
do Kościoła katolickiego 
na przełomie lat 50. i 60. 
XX w. 

 

• wyjaśnia, dlaczego 
zorganizowano dwa 
odrębne obchody rocznicy 
wydarzenia związanego 
z początkiem Polski; 

• przedstawia rywalizację 
wewnątrz PZPR w latach 
60. XX w.; 

• przedstawia przyczyny, 
przebieg i skutki 
wydarzeń Marca 1968 r. 

 

• przedstawia wpływ 
rywalizacji wewnątrz 
PZPR w latach 60. 
XX w. na wydarzenia 
Marca 1968 r.; 

• ocenia znaczenie listu 
biskupów polskich do 
biskupów niemieckich 
z 1965 r.; 

• ocenia, w jakim 
stopniu Władysław 
Gomułka spełnił 
nadzieje Polaków 
związane z objęciem 
przez niego władzy 

• wyjaśnia, co to było 
poselskie koło „Znak”, 
i przedstawia jego 
działalność, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

27. PRL w okresie 
rządów Gierka 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

przyczyny i skutki 
wydarzeń Grudnia 1970 r.; 

• wymienia przykładowe 
przyczyny i skutki 
wydarzeń Czerwca 
1976 r. 

 

Uczeń: 
• wymienia cele polityki 

gospodarczej ekipy 
Edwarda Gierka i podaje 
przykłady jej realizacji; 

• wymienia zmiany 
wprowadzone do 
konstytucji w 1976 r. 

 

Uczeń: 
• przedstawia przyczyny, 

przebieg i skutki 
wydarzeń Grudnia 
1970 r.; 

• przedstawia przyczyny 
i skutki wydarzeń 
Czerwca 1976 r.; 

• charakteryzuje politykę 
gospodarczą ekipy Gierka 

 

Uczeń: 
• ocenia politykę 

gospodarczą ekipy 
Gierka; 

• charakteryzuje 
przemiany ustrojowo-
administracyjne 
z okresu rządów 
Edwarda Gierka; 

• wyjaśnia, jakie 
sukcesy Polaków 
i dlaczego 
wykorzystywała 
propaganda lat 70. 
XX w. 

Uczeń: 
• wyjaśnia, dlaczego fiat 

126p stał się 
symbolem epoki 
Edwarda Gierka 

28. Opozycja 
polityczna w latach 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

Uczeń: 
• przedstawia cele działań 

Uczeń: 
• wymienia organizacje 

Uczeń: 
• wyjaśnia, który nurt 

Uczeń: 
• porównuje formułę 
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1976–1980 organizacje opozycyjne 
działające w Polsce w 
2. połowie lat 70. XX w. 
(KOR, ROPCiO, WZZ); 

• wymienia przykłady 
działań środowisk 
opozycyjnych w Polsce w 
2. połowie lat 70. XX w.; 

• wymienia przykładowe 
przyczyny i skutki strajków 
z 1980 r. 

 

organizacji opozycyjnych 
w Polsce w latach 70. 
XX w.; 

• wyjaśnia, jakie znaczenie 
miał wybór kardynała 
Karola Wojtyły na 
papieża; 

• przedstawia działalność 
NSZZ „Solidarność” 

 

opozycyjne działające w 
Polsce w 2. połowie lat 
70. XX w.; 

• przedstawia cele działań 
tych organizacji; 

• charakteryzuje 
działalność środowisk 
opozycyjnych w Polsce w 
2. połowie lat 70. XX w. 

• przedstawia przyczyny, 
przebieg i skutki strajków 
z 1980 r. 

działalności 
opozycyjnej władze 
PRL zwalczały 
najbardziej i dlaczego; 

• wyjaśnia, jakie 
znaczenie miała 
pierwsza pielgrzymka 
papieża Jana Pawła II 
do Polski; 

• przedstawia struktury 
NSZZ „Solidarność” 

 

wystąpień 
społecznych z lat 
1970 i 1976 ze 
strajkami z 1980 r. 

29. Czas stanu 
wojennego 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

ograniczenia 
w funkcjonowaniu 
społeczeństwa, jakie 
wprowadzono w trakcie 
stanu wojennego; 

• podaje przykłady represji 
wobec działaczy opozycji 
i osób ją wspierających 
w trakcie i po zakończeniu 
stanu wojennego 

Uczeń: 
• przedstawia relacje 

między władzami PRL 
a NSZZ „Solidarność”; 

• przedstawia reakcję 
działaczy „Solidarności” 
na wprowadzenie stanu 
wojennego 

 

Uczeń: 
• wymienia ograniczenia 

w funkcjonowaniu 
społeczeństwa, jakie 
wprowadzono w trakcie 
stanu wojennego; 

• przedstawia reakcję 
państw zachodnich na 
wprowadzenie w Polsce 
stanu wojennego; 

• charakteryzuje rolę 
Kościoła w trakcie stanu 
wojennego 

Uczeń: 
• ocenia, jak 

ograniczenia 
w funkcjonowaniu 
społeczeństwa, jakie 
wprowadzono 
w trakcie stanu 
wojennego, wpłynęły 
na życie codzienne 
obywateli; 

• ocenia legalność 
i zasadność 
wprowadzenia stanu 
wojennego 
 

Uczeń: 
• przedstawia ocenę 

stanu wojennego 
w literaturze polskiej 
i filmie polskim, 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 

 

VI. Polska i świat na przełomie XX i XXI w. 

30. Kryzys w ZSRS Uczeń: 
• wymienia reformy 

przeprowadzone w ZSRS 
przez Michaiła 

Uczeń: 
• wymienia trudności 

gospodarcze ZSRS na 
przełomie lat 70. i 80. 

Uczeń: 
• charakteryzuje 

gospodarkę ZSRS na 
przełomie lat 70. i 80. 

Uczeń: 
• charakteryzuje 

konflikty 
narodowościowe 

Uczeń: 
• przedstawia podłoże 

i konsekwencje 
konfliktów etnicznych 
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Gorbaczowa; 

• wyjaśnia terminy: 
pierestrojka i głasnost 

XX w.; 

• wymienia przyczyny 
kryzysu wewnętrznego 
w ZSRS; 

• wymienia przyczyny 
i skutki interwencji 
radzieckiej 
w Afganistanie 

XX w.; 

• charakteryzuje politykę 
wewnętrzną i zagraniczną 
Michaiła Gorbaczowa 

w ZSRS; 

• wyjaśnia przyczyny 
i ocenia skutki 
interwencji radzieckiej 
w Afganistanie 

 

w ZSRS w 2. połowie 
lat 80. i w latach 90. 
XX w. 

31. Upadek PRL Uczeń: 
• wymienia problemy 

gospodarcze Polski 
w latach 80. XX w.; 

• wymienia zmiany 
ustrojowe, do których 
doszło w Polsce w wyniku 
decyzji podjętych w 
trakcie obrad Okrągłego 
Stołu 

 

Uczeń: 
• przedstawia relacje 

między władzą 
a opozycją po stanie 
wojennym; 

• wymienia zmiany, do 
których doszło w Polsce 
w wyniku decyzji 
podjętych w trakcie obrad 
Okrągłego Stołu; 

• wymienia kolejne zmiany 
ustrojowe z lat 1989–
1990 

Uczeń: 
• charakteryzuje sytuację 

gospodarczą w Polsce 
w latach 80. XX w.; 

• charakteryzuje obrady 
Okrągłego Stołu 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia, co wpływało 

na zmianę stosunku 
władzy do opozycji; 

• ocenia realizację 
ustaleń Okrągłego 
Stołu 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia, genezę 

i znaczenie pojęć: 
wybory kontraktowe 
i sejm kontraktowy 

 

32. Jesień Narodów 
i rozpad ZSRS 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie 

państwa, które powstały 
po 1989 r.; 

• wymienia przyczyny i 
etapy rozpadu ZSRS; 

• charakteryzuje przemiany 
z lat 1989-1990 w 
Czechosłowacji 

Uczeń: 
• charakteryzuje przemiany 

z lat 1989–1990 w NRD 
i Rumunii; 

• wymienia przyczyny 
i skutki wojen 
czeczeńskich; 

• wymienia przyczyny 
i etapy rozpadu 
Jugosławii 

 

Uczeń: 
• charakteryzuje sytuację 

w krajach bloku 
wschodniego w latach 70. 
i 80. XX w.; 

• porównuje przemiany z lat 
1989-1990 w 
Czechosłowacji, NRD i 
Rumunii 

 

Uczeń: 
• przedstawia proces 

rozpadu ZSRS; 

• przedstawia proces 
rozpadu Jugosławii; 

• wyjaśnia 
konsekwencje 
rozpadu ZSRS i 
Jugosławii 

 

Uczeń: 
• przedstawia proces 

upadku komunizmu na 
Węgrzech lub 
w Bułgarii, korzystając 
ze źródeł 
pozapodręcznikowych 
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VII. 

Szczegół

owe 

wymaga

nia na 

poszczeg

ólne 

oceny  z 

języka 

polskieg

o dla 

uczniów 

korzystaj

ących                  

  

IX. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii i teraźniejszości dla uczniów klas pierwszych   korzystających  z podręcznika wyd. „WSiP”- poziom 

podstawowy 

33. III 
Rzeczpospolita 

Uczeń: 
• wymienia przykładowe 

partie polityczne powstałe 
w Polsce po 1989 r.; 

• wymienia zasady 
konstytucji z 1997 r.; 

• wymienia problemy 
III Rzeczypospolitej 

Uczeń: 
• charakteryzuje sytuację 

w Polsce na początku lat 
90. XX w.; 

• charakteryzuje przemiany 
składu polskiego sejmu 
na przełomie XX i XXI w. 

 

Uczeń: 
• charakteryzuje scenę 

polityczną w Polsce na 
początku lat 90. XX w.; 

• wyjaśnia, co wpływało na 
skład polskiego sejmu na 
przełomie XX i XXI w.; 

• przedstawia problemy 
III Rzeczypospolitej 

Uczeń: 
• przedstawia bilans 

przemian w Polsce po 
1989 r.; 

• ocenia proces lustracji 
i dekomunizacji 
przeprowadzany 
w Polsce po 1989 r. 

 

Uczeń: 
• przedstawia zmiany 

gospodarczo-
społeczne, które 
zaszły po 1989 r, 
w jego regionie 

34. Polska 
w integrującym się 
świecie 

Uczeń: 
• pokazuje na mapie 

sąsiadów 
Rzeczypospolitej 
w XXI w.; 

• wymienia organizacje, 
których członkiem stała 
się Polska na przełomie 
XX i XXI w.; 

• wymienia konsekwencje 
przemian gospodarczych 
przeprowadzonych w 
Polsce w latach 90. XX w. 

Uczeń: 
• wymienia problemy 

gospodarki polskiej 
w latach 90. XX w.; 

• wymienia kierunki 
polskiej polityki 
zagranicznej na 
przełomie XX i XXI w.; 

• wymienia porażki i 
sukcesy polskiej polityki 
zagranicznej po 1989 r. 

 

Uczeń: 
• charakteryzuje sytuację 

gospodarczą Polski 
w latach 90. XX w.; 

• przedstawia proces 
wejścia Polski do NATO; 

• przedstawia proces 
integracji Polski z Unią 
Europejską 

 

Uczeń: 
• przedstawia bilans 

przemian 
gospodarczych w 
Polsce po 1989 r.; 

• ocenia konsekwencje 
przemian 
gospodarczych w 
Polsce po 1989 r.; 

• charakteryzuje polską 
politykę zagraniczną 
po 1989 r. 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia, dlaczego 

w 1990 r. doszło do 
podpisania układu 
granicznego z RFN, 
mimo że RFN uznała 
polską granicę 
zachodnią w 1970 r., 
korzystając ze źródeł 
pozapodręcznikowych 
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Temat 
Wymagania konieczne – 

ocena dopuszczająca. 
Uczeń: 

Wymagania podstawowe – 
ocena dostateczna. 

Uczeń wie i potrafi to, co na 
ocenę dopuszczającą, oraz: 

Wymagania rozszerzające – 
ocena dobra. 

Uczeń wie i potrafi to, co na 
ocenę dostateczną, oraz: 

Wymagania dopełniające – 
ocena bardzo dobra 

Uczeń wie i potrafi to, co na 
ocenę dobrą, oraz: 

Wymagania wyczerpujące – 
ocena celująca 

Uczeń wie i potrafi to, co na 
ocenę bardzo dobrą, oraz: 

I. WPROWADZENIE 

1. Człowiek i grupy 
społeczne 
 

• wymienia podstawowe 
sposoby realizacji 
społecznego bytu człowieka: 
rodzinę, naród, państwo 
i związki państw; 
• wymienia cechy grupy 
społecznej; 
• wymienia czynniki 
ułatwiające i utrudniające 
relacje w grupie; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
grupa społeczna, więź 
społeczna, rodzina, 
socjalizacja 

• zna i wyjaśnia pojęcia: 
zbiorowość, rola społeczna, 
umowa społeczna, liberalizm;  
• zna i rozumie pojęcie 
animal sociale; 
• definiuje klasyczne 
określenie dobra wspólnego 
(bonum commune); 
• wyróżnia wspólnoty i grupy 
tworzące się na podstawie 
podobieństwa pochodzenia, 
kultury, sposobu życia, 
interesów i sytuacji 
ekonomicznej, w tym 
zarówno narody, jak i inne 
grupy społeczne znajdujące 
się wewnątrz podstawowych 
społeczności ludzkich (np. 
klasy i warstwy społeczne, 
grupy zawodowe, 
wyznaniowe, 
narodowościowe); 
• omawia podział grup 
społecznych; 
• zna głównych twórców 
nowożytnych teorii umowy 

• wyjaśnia, dlaczego 
człowieka rozumie się 
w tradycji jako „istotę 
społeczną”; 
• wymienia i omawia 
przykładowe role społeczne, 
które odgrywa człowiek;  
• omawia relacje grupa 
społeczna–jednostka; 
• podaje przykłady wpływu 
otoczenia społecznego na 
jednostkę w różnych 
dziedzinach; 
• omawia znaczenie życia 
społecznego dla rozwoju 
i spełnienia człowieka; 
• wie, kim byli Arystoteles 
i Platon, oraz omawia ich 
dokonania  
 

• omawia warunki, w których 
zbiorowość przekształca się w 
grupę społeczną; 
• omawia i ocenia zagrożenia 
wynikające z pozbawienia 
człowieka możliwości 
dorastania w społeczeństwie; 
• omawia zagrożenia 
wynikające z nacisku grupy na 
jednostkę; 
• omawia rolę grup 
społecznych w procesie 
socjalizacji; 
• wyjaśnia, w jaki sposób 
rozwijana w nowożytności 
koncepcja umowy społecznej 
różni się od tradycyjnego 
pojmowania naturalności 
więzi społecznych; 
• przedstawia stosunek myśli 
liberalnej do idei bonum 
commune 
 

• omawia i ocenia realizację 
bonum commune we 
współczesnych doktrynach 
politycznych 
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społecznej: John Locke, 
Thomas Hobbes, Jean 
Jacques-Rousseau 

2. Obywatele • zna i wyjaśnia pojęcia: 
obywatel, obywatelstwo, 
wspólnota, republika (res 
publica), prawa i obowiązki 
obywatelskie, prawa 
polityczne; 
• wymienia dwa podstawowe 
sposoby nabycia 
obywatelstwa; 
 • wymienia obowiązki 
obywatela RP zapisane 
w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej 
z 1997 r.  
 

• omawia dwa podstawowe 
sposoby nabycia 
obywatelstwa, ze 
zwróceniem szczególnej 
uwagi na obywatelstwo 
polskie i unijne; 
• wyjaśnia, jakie są 
podstawowe zadania 
państwa wobec jego 
obywateli oraz obowiązki 
obywateli względem ich 
państwa 
 
 

• omawia inne niż prawo krwi 
i prawo ziemi sposoby 
nabycia obywatelstwa; 
• charakteryzuje państwo 
jako zorganizowane 
społeczeństwo (res publica);  
• omawia uprawnienia, które 
polski obywatel zyskuje wraz 
z nabyciem pełni praw 
obywatelskich (w związku z 
osiągnięciem odpowiedniego 
wieku) 
 

• charakteryzuje rolę państwa 
w życiu obywatela i rolę 
obywatela w życiu państwa; 
• porównuje status 
obywatela w starożytnych 
demokratycznych Atenach i w 
dzisiejszej Polsce – wskazuje 
najważniejsze podobieństwa i 
różnice; 
• ocenia ograniczenia, które 
dotykają polskiego obywatela 
w związku z pozbawieniem 
pełni praw publicznych; 
• przypomina przykłady grup 
społecznych, które w różnych 
okresach historycznych były 
pozbawione praw 
politycznych 

• na wybranych przykładach 
ocenia, jak współczesne 
państwa wypełniają swoje 
obowiązki wobec obywateli, a 
jak obywatele wobec państw; 
• ocenia korzyści wynikające z 
posiadania obywatelstwa 
unijnego; 
• analizuje problemy, 
z którymi musi się mierzyć 
bezpaństwowiec (apatryda) – 
formułuje argumenty 

3. Naród • wymienia różne postawy 
jednostki wobec państwa 
i narodu; 
• wymienia dwie koncepcje 
powstania narodu – 
etniczno-kulturową 
i polityczną;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
migracja, emigracja, 
imigracja, patriotyzm; 
• nazywa więzi łączące 
jednostkę z ojczyzną  

• zna i wyjaśnia pojęcia: 
tutejszy, naród, tożsamość 
narodowa, patriotyzm (w tym 
patriotyzm lokalny, 
patriotyzm gospodarczy), 
nacjonalizm, szowinizm, 
ksenofobia, kosmopolityzm, 
internacjonalizm  
 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
patriotyzm oraz czym różni 
się od szowinizmu 
i kosmopolityzmu;  
• omawia związki między 
nacjonalizmem 
i patriotyzmem;  
• odwołując się do 
przykładów, omawia dwie 
koncepcje powstania narodu: 
etniczno- 
-kulturową i polityczną 

• wskazuje i omawia 
przykłady postaw 
patriotycznych we 
współczesnym świecie; 
• wyjaśnia proces tworzenia 
się narodu; 
• na wybranych przykładach 
omawia postawy jednostki 
wobec państwa; 
• ocenia zagrożenia 
wynikające z postawy 
szowinistycznej 
i ksenofobicznej; 

• wyjaśnia konteksty 
znaczeniowe procesu 
tworzenia się narodu; 
• ocenia wpływ procesu 
globalizacji na 
funkcjonowanie państw 
narodowych; 
• ocenia znaczenie poczucia 
świadomości narodowej we 
współczesnym świecie, 
odwołuje się do przykładów 
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• analizuje znaczenie 
poczucia tożsamości 
narodowej w współczesnym 
świecie i omawia to 
zagadnienie na przykładzie 
narodu polskiego i innego 
narodu 

4. Państwo • zna i wyjaśnia pojęcia: 
państwo, władza państwowa, 
organy państwa, 
suwerenność, terytorium 
państwa; 
• nazywa atrybuty państwa; 
• wymienia różne formy 
rządów, biorąc pod uwagę 
udział obywateli w ich 
funkcjonowaniu (oligarchia, 
demokracja, monarchia, 
arystokracja, tyrania, 
ochlokracja, republika); 
• przedstawia genezę państw 
narodowych  

• zna i wyjaśnia pojęcia: 
demokracja, oligarchia, 
arystokracja, monarchia, 
tyrania, ochlokracja, państwo 
narodowe; 
• omawia atrybuty państwa; 
• omawia formy rządów: 
oligarchia, demokracja, 
monarchia, arystokracja, 
tyrania, ochlokracja, 
republika; 
• wskazuje we współczesnym 
świecie państwa narodowe 
i wielonarodowe 
 

• wyjaśnia, jak należy 
rozumieć przymusowość jako 
jedną z cech państwa, oraz 
podaje przykłady stosowania 
przymusu przez państwo;  
• uzasadnia na podstawie 
fragmentu Polityki 
Arystotelesa (tekst 
w podręczniku), dlaczego 
starożytny filozof zaliczał 
demokrację do ustrojów 
„zwyrodniałych”; 
• omawia dążenia do 
utworzenia państw 
narodowych na przykładzie 
Włoch i Niemiec 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
demokracja w wersji 
klasycznej (jako sposób 
wyznaczania rządzących); 
• przypomina i omawia 
zasady działania różnych 
typów monarchii, które 
poznał w szkole podstawowej 
(absolutna, konstytucyjna, 
parlamentarna), bierze pod 
uwagę udział obywateli 
w sprawowaniu władzy 

• ocenia, czy model państwa 
narodowego powinien być 
dominujący we współczesnej 
Europie, uzasadnia swoją 
odpowiedź; 
• zna postać Georga Jellinka 
(twórca trójelementowej 
teorii państwa) 

5. Powstanie 
II Rzeczypospolitej 

• zna i wyjaśnia pojęcia: 
praca organiczna, 
konstytucja, wychowanie 
patriotyczne, inkorporacja, 
federacja; 
• wskazuje różne formy 
działań patriotycznych 
i niepodległościowych 
podejmowanych przez  
Polaków w okresie zaborów 

• zna i wyjaśnia pojęcia: 
insurekcja, międzynarodowe 
uznanie państwa, Sejm 
Ustawodawczy, sztafeta 
pokoleń; 
 • omawia na przykładach 
różne formy działań 
patriotycznych 
i niepodległościowych 
podejmowanych przez 

• na przykładzie 
II Rzeczypospolitej wyjaśnia 
znaczenie procesów 
kształtowania się granic 
państwowych 
i konstytuowania się 
państwa; 
• wyjaśnia pojęcie 
suwerenność narodu (ludu) 
 

• rozumie znaczenie 
związków 
międzypokoleniowych 
(w rodzinach, w grupach 
społecznych) dla 
kultywowania idei 
niepodległej Rzeczypospolitej 
w czasie zaborów; 
• uzasadnia, że ustrój Polski 
odrodzonej po 1918 r. opierał 

• ocenia wpływ związków 
międzypokoleniowych 
(w rodzinach, w grupach 
społecznych) dla 
kultywowania idei 
niepodległej Rzeczypospolitej 
w czasie zaborów 
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(walka zbrojna, dyplomacja, 
nurt „ku pokrzepieniu serc”, 
strajki szkolne, praca 
organiczna i in.); 
• rozróżnia dwa nurty działań 
podejmowanych przez 
Polaków w okresie zaborów – 
„walkę bezpośrednią” 
(zbrojną) i „walkę pośrednią” 
(inne formy przeciwstawiania 
się zaborcy) 
 

Polaków w okresie zaborów 
(walka zbrojna, dyplomacja, 
nurt „ku pokrzepieniu serc”, 
strajk szkolny, praca 
organiczna i in.);  
• omawia federacyjną 
i inkorporacyjną koncepcję 
granicy wschodniej II RP; 
• omawia główne 
postanowienia konstytucji 
marcowej z 1921 r. 

się na zasadzie suwerenności 
narodu; 
• wyjaśnia, na czym polega 
demokracja w wersji 
liberalnej (jako polityczny 
wyraz suwerenności ludu) 

6. Od I do II wojny 
światowej 

• zna postanowienia 
konferencji w Wersalu; 
• zna główne treści orędzia 
(tzw. 14 punktów) prezydenta 
Wilsona;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
konferencja pokojowa, 
system wersalski, Liga 
Narodów, Anschluss Austrii, 
konferencja monachijska, 
pakt Ribbentrop–Mołotow 
 

• wyjaśnia znaczenie 
utrzymywania pokoju 
w stosunkach 
międzynarodowych; 
• omawia działalność Ligi 
Narodów; 
• prezentuje przyczyny 
upadku ładu wersalskiego; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
demilitaryzacja, układ 
w Rapallo, pakt reński, 
remilitaryzacja 

• wyjaśnia, dlaczego po 
Wielkiej Wojnie twórcy 
nowego ładu światowego 
dążyli do tworzenia państw 
narodowych; 
• omawia etapy upadku ładu 
wersalskiego;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: racja 
stanu, izolacjonizm  

• omawia zagrożenia 
wynikające z izolacji państw 
na arenie międzynarodowej 
na przykładzie Republiki 
Weimarskiej i ZSRS; 
• ocenia działalność Ligi 
Narodów; 
• omawia przyczyny 
niepowodzenia wielkiego 
projektu, jakim była Liga 
Narodów 

• na wybranych przykładach 
ocenia to, w jaki sposób 
państwa europejskie 
w okresie międzywojennym 
realizowały swoją rację stanu; 
• na podstawie wiedzy 
o współczesnym świecie 
wyjaśnia, jakie znaczenie 
w polityce międzynarodowej 
mają organizacje powołane 
w celu utrzymania pokoju 
 

7. Dwudziesto-
wieczne 
totalitaryzmy 

• wymienia 
dwudziestowieczne 
totalitaryzmy: komunizm 
(w ZSRS), faszyzm 
(we Włoszech), nazizm 
(w Niemczech); 
• wymienia wodzów 
dwudziestowiecznych 
państw / ruchów 
totalitaryzmów (Józef Stalin, 

• zestawia główne cechy 
dwudziestowiecznych 
totalitaryzmów (komunizm, 
faszyzm, nazizm); 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
dyktatura, kolektywizacja 
rolnictwa, centralne 
zarządzanie, klasa społeczna, 
Wielkie Włochy, ustawy 
norymberskie 

• porównuje 
dwudziestowieczne 
totalitaryzmy (komunizm, 
faszyzm, nazizm); 
• przedstawia, sposoby 
„wychowywania nowego 
obywatela” w państwach 
totalitarnych; 
• opisuje ograniczenia 
wolności i praw 

• charakteryzuje odmienności 
ustrojów państw 
demokratycznych 
i totalitarnych;  
• wyjaśnia relację państwo–
obywatel w systemach 
totalitarnych; 
• omawia, w jaki sposób 
ideologie totalitarne odnoszą 
się do koncepcji dobra 

• omawia relacje społeczne w 
różnych państwach, 
wykorzystując wiedzę 
o różnicach między 
demokracją i totalitaryzmem; 
• omawia rolę, jaką 
w kształtowaniu się 
totalitaryzmów pierwszej 
połowy XX w. odegrały idee 
nacjonalizmu i szowinizmu 
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Benito Mussolini, Adolf 
Hitler); 
• wymienia podobieństwa 
i różnice miedzy 
dwudziestowiecznymi 
totalitaryzmami; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
totalitaryzm, komunizm, tzw. 
rewolucja październikowa, 
GUŁAG, łagry, faszyzm, 
marsz na Rzym, nazizm, 
Narodowosocjalistyczna 
Niemiecka Partia 
Robotników (NSDAP), obozy 
koncentracyjne, III Rzesza, 
wódz (Duce, Führer) 
 

obywatelskich w państwach 
totalitarnych 
 
 

 

wspólnego (bonum 
commune) i jak je definiują 
 

lub internacjonalizmu 
 

II. Świat i Polska w latach 1945–1956 

8. Podstawy 
nowego porządku 
Europy i świata po 
II wojnie 
światowej 

• zna postanowienia 
konferencji wielkiej trójki; 
• wymienia cele dziania ONZ 
na podstawie preambuły 
Karty Narodów 
Zjednoczonych (tekst 
w podręczniku);  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
koalicja antyhitlerowska, 
konferencje wielkiej trójki 

• wyjaśnia, jakie motywy 
swego działania deklarowali 
sygnatariusze Karty 
atlantyckiej i jaką wizję 
powojennego świata 
prezentował ten dokument;  
• dzieli cele działania ONZ na 
następujące kategorie: 
stosunki i bezpieczeństwo 
międzynarodowe, kwestie 
społeczne, kwestie 
gospodarcze (na podstawie 
preambuły Karty Narodów 
Zjednoczonych – tekst 
w podręczniku); 

• wymienia wydarzenia 
historyczne, do których 
odwołuje się Karta Narodów 
Zjednoczonych (tekst 
w podręczniku);  
• zna i wyjaśnia pojęcia: Karta 
Narodów Zjednoczonych, 
Rada Bezpieczeństwa ONZ, 
organizacje wyspecjalizowane 
ONZ; 
• omawia strukturę ONZ 
(główne organy i wybrane 
organizacje 
wyspecjalizowane) 
 

• charakteryzuje cele misji 
pokojowych ONZ, odwołuje 
się do przykładów; 
• ocenia mocne i słabe strony 
funkcjonowania ONZ; 
• ocenia działania Polski 
w ramach ONZ, wskazuje 
konkretne inicjatywy; 
• wyjaśnia brak 
przedstawiciela polskiego 
rządu i flagi na konferencji 
założycielskiej ONZ, mimo że 
Polska jest uznawana za 
jeden z krajów założycielskich 
(członków pierwotnych) tej 

• ocenia, czy ustalenia 
wielkiej trójki opierały się na 
koncepcji dobra wspólnego 
czy na racji stanu mocarstw; 
• samodzielnie szuka 
informacji i odpowiada na 
pytanie, w jaki sposób Polak, 
Artur Rubinstein, 
symbolicznie zaakcentował 
obecność Polski na 
konferencji założycielskiej 
ONZ;  
• przygotowuje prezentację 
na temat działalności 
wybranej organizacji 
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• zna i wyjaśnia pojęcia: 
sowiecka strefa wpływów, 
Karta atlantycka, Deklaracja 
Narodów Zjednoczonych, 
Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) 
 

organizacji wyspecjalizowanej ONZ 
 

9. Zakończenie 
II wojny światowej  
oraz jej społeczne 
i prawne 
dziedzictwo 

• zna i wyjaśnia pojęcia: 
wojna, wypowiedzenie wojny, 
rozejm, zawieszenie broni, 
kapitulacja;  
• wymienia przykłady 
dziedzictwa społecznego 
i prawnego II wojny 
światowej (np. zniszczenia 
zabudowy, zmiany na mapach 
politycznych, ludobójstwo, 
straty kulturowe itp.) 

• omawia elementy 
składające się na społeczne 
dziedzictwo II wojny 
światowej;  
• wie, który sąd / trybunał 
jako pierwszy zastosował 
prawną konstrukcję zbrodni 
przeciwko ludzkości; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
wojna totalna, pokój (traktat 
pokojowy), rozejm, 
zawieszenie broni, 
(bezwarunkowa kapitulacja), 
deportacja, czystka etniczna, 
zbrodnia przeciwko ludzkości, 
genocide (ludobójstwo), 
zbrodnie wojenne, zniszczenia 
wojenne, straty wojenne 
 

• omawia dziedzictwo 
II wojny światowej 
w wymiarze: politycznym, 
prawnym, społecznym, 
ekonomicznym i kulturowym, 
odwołuje się do konkretnych 
przykładów; 
• zna postać Rafała Lemkina – 
prawnika, który zdefiniował 
pojęcie genocide; 
• omawia różnice między 
terminami prawnymi: 
zbrodnia przeciwko ludzkości i 
zbrodnia wojenna 
 
 

• na wybranych przykładach 
charakteryzuje konsekwencje 
polityczne, społeczne, 
ekonomiczne i kulturowe II 
wojny światowej;  
• charakteryzuje decyzje 
podjęte przez zwycięskie 
mocarstwa w stosunku do 
pokonanych Niemiec, 
posługuje się konkretnymi 
przykładami działań (m.in. 
reparacje, procesy 
zbrodniarzy nazistowskich) 

• analizuje i ocenia wpływ 
II wojny światowej na 
powojenne społeczeństwo 
polskie; 
• ocenia decyzje podjęte 
przez zwycięskie mocarstwa 
w stosunku do pokonanych 
Niemiec, posługuje się 
konkretnymi przykładami 
działań (m.in. reparacje, 
procesy zbrodniarzy 
nazistowskich); 
• znajduje informacje 
o współczesnych przykładach 
odzyskiwania dzieł kultury 
zagrabionych w czasie II 
wojny światowej 

10. Powstanie 
bloku 
wschodniego 

• wymienia państwa bloku 
wschodniego;  
• wyjaśnia genezę i znaczenie 
pojęcia żelazna kurtyna; 
• zna i wyjaśnia pojęcie blok 
wschodni; 
• wymienia kierunki migracji 
ludności polskiej po II wojnie 

• omawia powojenne 
migracje w Europie 
Środkowo-Wschodniej; 
• przedstawia zmiany 
struktury narodowościowej 
Polski w konsekwencji 
II wojny światowej oraz 
powojennych przesunięć 

• prezentuje metody  i etapy 
zniewalania państw Europy 
Środkowo-Wschodniej przez 
ZSRS 
 

• omawia na przykładach 
proces sowietyzacji Europy 
Środkowo-Wschodniej; 
• analizuje zmiany w składzie 
narodowościowym polskiego 
społeczeństwa po II wojnie 
światowej, wskazuje 
przyczyny i skutki 

• ocenia rolę Kominformu 
i RWPG w procesie 
konsolidacji bloku 
wschodniego  
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światowej 
  

granic i migracji; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
repatriacja, reemigracja, 
finlandyzacja, sowietyzacja, 
Kominform, Rada Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej 
(RWPG), taktyka salami, Apel 
sztokholmski 

 
 

11. Ustanowienie 
władzy 
komunistycznej 
w Polsce 

• zna i wyjaśnia pojęcia: linia 
Curzona, Manifest PKWN; 
• potrafi rozwinąć skróty: PSL 
(Polskie Stronnictwo 
Ludowe), PRL (Polska 
Rzeczpospolita Ludowa), KRN 
(Krajowa Rada Narodowa), 
PKWN (Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego), 
TRJN (Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej), PPR 
(Polska Partia Robotnicza), 
PZPR (Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza), MBP 
(Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego), 
UB (Urząd Bezpieczeństwa), 
MO (Milicja Obywatelska), 
KBW (Korpus Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego);  
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Bolesław 
Bierut, Władysław Gomułka 

• rozumie i omawia rolę 
Konstytucji PRL z 1952 r. jako 
narzędzia sowietyzacji Polski; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: mit 
założycielski, proces 
szesnastu, referendum, tzw. 
referendum ludowe, 
demokracja ludowa; 
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Leopold 
Okulicki, Kazimierz Pużak, Jan 
Jankowski 
 

• wyjaśnia pojęcie okupacja 
przez przedstawiciela na 
przykładzie modelu kontroli 
Polski Ludowej przez Związek 
Sowiecki; 
• prezentuje politykę polskich 
ośrodków władzy w kraju i na 
emigracji po II wojnie 
światowej; 
• zna i wyjaśnia pojęcie 
nowomowa; 

• potrafi rozwinąć skróty 
i omówić znaczenie 
organów władzy, partii 
lub służb: KRN (Krajowa 

Rada Narodowa), PKWN 
(Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego), TRJN 
(Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej), PPR (Polska 
Partia Robotnicza), PZPR 
(Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza), MBP 
(Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego), 

• omawia, z wykorzystaniem 
swojej wiedzy o państwie 
i jego atrybutach, problem 
niepodległości Polski oraz 
sytuację polskiej 
państwowości po 1945 r.;  
• omawia wpływ systemu 
totalitarnego (terror, 
propaganda, gospodarka 
planowa, rządy 
monopartyjne) na jednostkę; 
• charakteryzuje Konstytucję 
PRL z 1952 r., jej określenie 
suwerena („lud pracujący”), a 
także jej charakter 
propagandowy i fasadowość 
w stosunku do realnych 
rządów PZPR 
 
 

• na konkretnych przykładach 
z historii powojennej Polski 
udowadnia, że „demokracja 
ludowa” była w istocie 
zaprzeczeniem demokracji;  
• odwołując się do 
poszczególnych atrybutów 
państwa, ocenia, czy PRL 
można uznać za państwo 
w rozumieniu definicji Jellinka 
oraz konwencji z Montevideo 
(na podstawie treści tematu 
Państwo w podręczniku) 
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UB (Urząd Bezpieczeństwa), 
MO (Milicja Obywatelska), 
KBW (Korpus Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego);  
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Konstanty 
Rokossowski, Stanisław 
Mikołajczyk  

12. Druga okupacja 
sowiecka w Polsce 
– legalna opozycja 
i opór zbrojny 

• wymienia formy oporu 
społeczeństwa polskiego 
wobec sowietyzacji państwa, 
w tym walkę zbrojną i legalną 
opozycję polityczną;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
bezpieka, zbrojne podziemie 
antykomunistyczne 
(niepodległościowe), 
Żołnierze Niezłomni (Wyklęci) 
 

• omawia formy oporu 
polskiego społeczeństwa 
wobec sowietyzacji państwa;  
• zna i omawia działania 
Żołnierzy Niezłomnych, m.in. 
rtm. Witolda Pileckiego, ppłk. 
Łukasz Cieplińskiego, Danuty 
Siedzikówny „Inki”; 
• zna i wyjaśnia pojęcie druga 
okupacja sowiecka  
• zna i potrafi rozwinąć skróty 
lub kryptonimy: 
NIE (organizacja 
„Niepodległość”), DSZ 
(Delegatura Sił Zbrojnych 
na Kraj), „WiN” (Zrzeszenie 
„Wolność i Niezawisłość”), 
NZW (Narodowy Związek 
Wojskowy) 

• w kontekstach powstańczej 
walki Żołnierzy Niezłomnych 
(rtm. Witold Pilecki, ppłk 
Łukasz Ciepliński, Danuta 
Siedzikówna „Inka”) omawia 
przykłady wierności zasadom 
i męstwa różnych postaci 
wobec prześladowców 
 

• na przykładach wskazuje 
zakres działań Żołnierzy 
Niezłomnych 
 

• przygotowuje materiał 
poświęcony wybranemu 
Żołnierzowi Wyklętemu 
i w wybranej przez siebie 
formie prezentuje materiał 
podczas lekcji; 
• przygotowuje scenariusz 
działań związanych z Dniem 
Pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych (może 
zaproponować np. włączenie 
się w obchody państwowe 
lub / i w oficjalne obchody 
organizowane lokalnie, 
spotkania ze świadkami 
historii, słuchanie piosenek 
upamiętniających Żołnierzy 
Wyklętych, projekcję filmu i 
dyskusję) 

13. Powojenna 
odbudowa Europy 
Zachodniej 
i kwestia 
niemiecka 

• wymienia państwa, które 
uzyskały swoje strefy 
okupacyjne w powojennych 
Niemczech i w Berlinie; 
• wymienia zasady określane 
wspólnym mianem 4D; 

• omawia główne założenia 
społecznej gospodarki 
rynkowej, która legła 
u podstaw niemieckiego 
„cudu gospodarczego”;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 4D 

• wyjaśnia znaczenie planu 
Marshalla; 
• wyjaśnia, czym był „cud 
gospodarczy” w RFN; 
• omawia proces 
kształtowania się dwóch 

• stosuje swoją wiedzę 
o związkach państw 
i pokrewieństwie narodów do 
charakterystyki początków 
integracji europejskiej na 
polu gospodarczym i 

• na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji 
analizuje wpływ planu 
Marshalla na 
rozprzestrzenianie się 
amerykańskich wzorców 
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• zna i potrafi rozwinąć 
skróty: NRD (Niemiecka 
Republika Demokratyczna), 
RFN (Republika Federalna 
Niemiec) 

(denazyfikacja, 
demilitaryzacja, 
dekartelizacja / 
demonopolizacja, 
demokratyzacja), Bizonia, 
Trizonia, plan Marshalla 
(Europejski Program 
Odbudowy), niemiecki „cud 
gospodarczy”, blokada 
Berlina, Organizacja 
Europejskiej Współpracy 
Gospodarczej (OEEC); 
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: George 
Marshall, Konrad Adenauer 

państw niemieckich; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
chrześcijańska demokracja 
(chadecja), społeczna 
gospodarka rynkowa; 
• wie, kim był Ludwig Erhard i 
omawia jego historyczną rolę 
 
 

politycznym, ze wskazaniem 
jej głównych powodów  
politycznych (obawa przed 
ekspansją sowiecką, 
przygotowanie się na odbiór 
amerykańskiej pomocy 
w ramach planu Marshalla); 
• po analizie artykułu Rząd 
polski na polecenie władz 
sowieckich odrzucił 
propozycję udziału w Planie 
Marshalla autorstwa Pawła 
Cichockiego (tekst 
w podręczniku) odpowiada na 
pytanie, jakie mogłyby być 
skutki przystąpienia Polski do 
planu Marshalla;  
• wyjaśnia, dlaczego Stalin nie 
zgodził się na udział ZSRS i 
innych krajów bloku 
wschodniego w planie 
Marshalla, wskazuje dwie 
przyczyny 

kulturowych w Europie 
Zachodniej; 
• wyjaśnia, dlaczego ideologia 
chrześcijańskiej demokracji 
stała w zdecydowanej 
opozycji wobec ustrojów 
totalitarnych, w odpowiedzi 
odwołuje się do trzech 
wybranych założeń ideowych 
chadecji  

14. Początki zimnej 
wojny 

• wyjaśnia genezę i znaczenie 
pojęcia zimna wojna; 
• zna cele powstania NATO 
i Układu Warszawskiego; 
• wymienia państwa 
członkowskie Układu 
Warszawskiego; 
• nazywa różne aspekty 
zimnej wojny (rywalizacja 
gospodarcza, wyścig zbrojeń, 
wojna zastępcza); 

• wyjaśnia znaczenie 
powstania NATO i Układu 
Warszawskiego; 
• omawia założenia doktryny 
Trumana; 
• wymienia państwa 
satelickie ZSRS; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
doktryna Trumana, doktryna 
(polityka) powstrzymania, 
wojna zastępcza; 

• porównuje znaczenie 
powstania NATO i Układu 
Warszawskiego dla Europy 
i świata;  
• omawia związek doktryny 
Trumana i polityki  
(doktryny) powstrzymywania; 
• omawia proces 
kształtowania się dwóch 
państw koreańskich 

• opisuje wojnę koreańską 
jako ważny przejaw 
zimnowojennej konfrontacji 
mocarstw;  
• ocenia skutki konfrontacji 
mocarstw w Korei; 
• wyjaśnia, jak 
wyprodukowanie własnej 
broni atomowej przez 
Sowietów wpłynęło na 
rywalizację USA–ZSRS 

• ocenia skuteczność 
działania ONZ (realizację jej 
podstawowych celów) 
w odniesieniu do wojny 
koreańskiej; 
• analizuje zmiany polityki 
Albanii wobec sojuszu państw 
bloku wschodniego (Układu 
Warszawskiego); 
• przedstawia i ocenia 
dzisiejszą sytuację polityczną 
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• zna i wyjaśnia pojęcia: 
supermocarstwo, państwo 
satelickie, wyścig zbrojeń, 
dwubiegunowy układ sił, 
NATO, Układ Warszawski; 
• potrafi rozwinąć skrót: 
NATO (North Atlantic Treaty 
Organization, Organizacja 
Traktatu 
Północnoatlantyckiego, 
Sojusz Północnoatlantycki) 

• wie, kim był Kim Ir Sen, 
i omawia jego historyczną 
rolę  
 

na Półwyspie Koreańskim 
jako następstwo 
zimnowojennej rywalizacji 
mocarstw; 
• na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji 
przedstawia, w jaki sposób 
Sowieci weszli w posiadanie 
broni jądrowej 

15. Terror 
i przebudowa 
gospodarki 
w Polsce w latach 
1944–1956 

• wskazuje kierunki migracji 
ludności polskiej po II wojnie 
światowej; 
• zna i rozumie pojęcie „wróg 
ludu”; 
• potrafi rozwinąć skrót PGR 
(Państwowe Gospodarstwo 
Rolne) i wyjaśnić znaczenie 
tego terminu; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
reforma rolna, kolektywizacja 
rolnictwa, rolnicza 
spółdzielnia produkcyjna, 
centralne planowanie, 
reglamentacja towarów, 
kułak, współzawodnictwo 
pracy 
 
 

• omawia kierunki migracji 
ludności polskiej po II wojnie 
światowej; 
• wyjaśnia, kogo w Polsce 
Ludowej władze uważały za 
„wrogów ludu”; 
• wyjaśnia pojęcie warstwa 
społeczna i podaje przykłady 
warstw społecznych, które 
można wyróżnić 
w odniesieniu do różnych 
epok historycznych; 
•  przedstawia przyczyny 
reformy rolnej i kolektywizacji 
rolnictwa w Polsce w latach 
40. XX w.; 
• wyjaśnia, na czym polegała 
wprowadzona przez 
komunistyczne władze 
gospodarka planowa;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
Obława Augustowska, 
nacjonalizacja przemysłu, 

• charakteryzuje zmiany, jakie 
zaszły w strukturze 
społeczeństwa polskiego po II 
wojnie światowej; 
• przedstawia postawy 
i zachowania, które mogły 
kwalifikować człowieka do 
kategorii „wrogów ludu”; 
• nazywa warstwy społeczne, 
które w Polsce Ludowej były z 
założenia traktowane przez 
władze jako wrogie; 
• omawia społeczne 
i gospodarcze następstwa 
industrializacji prowadzonej 
przez komunistyczne władze 
Polski w latach 40. i 50. XX w.; 
• przedstawia przyczyny 
i konsekwencje reformy 
rolnej i kolektywizacji 
rolnictwa w Polsce w latach 
40. i 50. XX w.; 
• charakteryzuje na 

• charakteryzuje warstwy 
społeczne, które były 
w Polsce Ludowej z założenia 
traktowane przez władze jako 
wrogie i podaje powody tej 
wrogości; 
• ocenia społeczne 
i gospodarcze skutki 
industrializacji prowadzonej 
przez komunistyczne władze 
polskie w latach 40. i 50. 
XX w. (wskazuje pozytywne 
i negatywne następstwa) 
 

• wyjaśnia, jakie były 
przyczyny oporu polskich 
chłopów wobec 
kolektywizacji rolnictwa 
(w uzasadnieniu bierze pod 
uwagę m.in. wcześniejsze 
zmiany w rolnictwie); 
• analizuje i ocenia Obławę 
Augustowską jako zbrodnię 
przeciwko ludzkości; 
• uzasadnia, dlaczego Obławę 
Augustowską określa się 
mianem małego Katynia 
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industrializacja, bitwa 
o handel, warstwa społeczna, 
stachanowiec 
 
 

przykładach powojenną 
odbudowę kraju oraz procesy 
urbanizacji i industrializacji 

16. Polska w latach 
1944–1956 – życie 
społeczne 

• nazywa formy działania 
komunistycznych władz 
mające na celu stworzenie 
„nowego społeczeństwa”; 
• zna cel powstania 
Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
cenzura (Główny Urząd 
Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk), Ziemie Zachodnie 
i Północne (tzw. Ziemie 
Odzyskane), szabrownicy; 
• zna zadania cenzury 
w Polsce Ludowej; 
• potrafi rozwinąć skróty: ZHP 
(Związek Harcerstwa 
Polskiego), ZMP (Związek 
Młodzieży Polskiej), OH ZMP 
(Organizacja Harcerska ZMP) 

• omawia formy działania 
komunistycznych władz 
mające na celu stworzenie 
„nowego społeczeństwa” 
(propaganda, indoktrynacja); 
• omawia cele organizacji 
młodzieżowych (ZHP, ZMP, 
OH ZMP); 
• wyjaśnia, jak funkcjonowała 
cenzura w powojennej Polsce 
i jakie były cele jej działania; 
• wymienia cechy twórczości 
reprezentującej nurt 
socrealizmu;   
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
propaganda, indoktrynacja, 
socrealizm 
 

• na konkretnych przykładach 
przedstawia działania 
komunistycznych władz 
mające na celu stworzenia 
„nowego społeczeństwa”;    
• omawia działania 
organizacji młodzieżowych 
(ZHP, ZMP, OH ZMP); 
• omawia formy indoktrynacji 
stosowane w zakładach 
pracy; 
• na przykładach przedstawia 
formy indoktrynacji w 
systemie edukacji; 
• podaje przykłady dzieł 
twórców zaangażowanych 
w socrealizm (architektura, 
literatura); 
• nazywa różne postawy 
twórców wobec narzucanego 
wzorca socrealistycznego;  
• przedstawia problemy 
społeczne i gospodarcze, 
które wiązały się 
z włączeniem do Polski Ziem 
Zachodnich i Północnych; 
• omawia próby tworzenia 
tajnych organizacji 
młodzieżowych 

• omawia system 
indoktrynacji, za pomocą 
którego komunistyczne 
władze starały się kształtować 
młodych obywateli; 
• ocenia skutki działań 
indoktrynacyjnych władz 
Polski Ludowej w sferze 
edukacji; 
• ocenia działania organizacji 
młodzieżowych (ZMP, OH 
ZMP) w procesie tworzenia 
„nowego społeczeństwa”;    
• na przykładach omawia 
sztukę socrealistyczną jako 
narzędzie propagandy 
komunistycznych władz 
Polski; 
• ocenia postawy ludzi 
kultury wobec narzuconego 
wzorca socrealizmu (podaje 
przykłady twórców z różnych 
dziedzin kultury) 
 

• przypomina sobie historię 
poszczególnych obszarów 
wchodzących w skład tzw. 
Ziem Odzyskanych i ocenia 
zasadność stosowania takiej 
nazwy po 1945 r. 
(w uzasadnieniu odwołuje się 
do argumentów 
historycznych); 
• porównuje system wartości 
wpajany młodzieży w czasach 
Polski Ludowej z wartościami 
przekazywanymi 
współczesnej młodzieży 
w III Rzeczypospolitej 
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przeciwstawiających się 
komunistycznej indoktrynacji 
 

17. Prześladowania 
religijne w bloku 
wschodnim 

• nazywa sposoby walki 
reżimu PRL z Kościołem 
katolickim (aresztowanie 
i uwięzienie prymasa 
Wyszyńskiego, polityka 
rozdziału Kościoła od 
państwa, odgórna laicyzacja 
itd.); 
• wymienia formy represji 
stosowane przez 
komunistyczne władze wobec 
Kościoła katolickiego w 
państwach bloku 
wschodniego; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
ateizacja, Kościół, Stolica 
Apostolska 

• wyjaśnia stosunek 
bolszewików do religii; 
• omawia sposoby walki 
władz Polski Ludowej 
z Kościołem katolickim 
(aresztowanie i uwięzienie 
prymasa Wyszyńskiego, 
polityka rozdziału Kościoła od 
państwa, odgórna  laicyzacja 
itd.); 
• wyjaśnia problemy, przed 
którymi stanął Kościół 
katolicki w Polsce w związku z 
powojennymi zmianami 
granic i przesiedleniami 
ludności; 
• wie, kim był prymas Stefan 
Wyszyński, omawia jego 
historyczną rolę;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
związek wyznaniowy, 
konkordat  
 
 

• wyjaśnia przyczyny walki 
z religią w ZSRS;  
• przedstawia działania 
komunistów mające na celu 
pozyskanie Kościół dla 
polityki władz Polski Ludowej; 
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: prymas 
József Mindszenty, bp Antoni 
Baraniak, bp Czesław 
Kaczmarek; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
proces kurii krakowskiej, 
„księża patrioci” 
 

• przedstawia ideologiczne 
uzasadnienie walki władz 
państw komunistycznych 
z religią; 
• omawia formy walki 
z religią w komunistycznych 
państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej;  
• przedstawia stosunek władz 
komunistycznych w Polsce do 
Kościoła katolickiego; 
• omawia postawę prymasa 
Stefana Wyszyńskiego (Non 
possumus!, internowanie 
w latach 1953–1956) jako 
przykład wierności zasadom i 
męstwa wobec 
prześladowców; 
• wyjaśnia, dlaczego władze 
komunistyczne przywiązywały 
dużą wagę do walki z 
wpływami Kościołów w sferze 
szkolnictwa i wychowania 
młodzieży 

• analizuje i ocenia działania 
władz komunistycznych 
zmierzające do osłabienia 
zależności lokalnych 
Kościołów katolickich od 
Stolicy Apostolskiej 

18. Azja 
po II wojnie 
światowej 

• wskazuje cel powstania 
Międzynarodowego 
Trybunału Wojskowego dla 
Dalekiego Wschodu; 
• wie, kto powołał 
Międzynarodowy Trybunał 
Wojskowy dla Dalekiego 

• omawia przemiany, które 
zaszły w Japonii po II wojnie 
światowej (w tym podpisanie 
traktatu pokojowego z USA 
i przyjęcie Japonii do ONZ); 
• omawia proces przejęcia 
władzy w Chinach przez 

• charakteryzuje rządy Mao 
Zedonga (zwraca szczególną 
uwagę na zbrodnie 
ludobójstwa, prześladowania 
religijne); 
• charakteryzuje odmienność 
gospodarczo- 

• ocenia znaczenie przyjęcia 
Japonii do ONZ w 1956 r.; 
• przedstawia wewnętrzne 
i międzynarodowe 
konsekwencje przejęcia 
władzy w Chinach przez 
komunistów; 

• przedstawia główne 
czynniki determinujące 
współczesną historię: Japonii, 
Chin, Indii, Pakistanu oraz 
Izraela; 
• ocenia rolę Mahatmy 
Gandhiego w procesie 
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Wschodu; 
• wymienia podstawowe 
zasady syjonizmu; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
wielki skok, bierny opór;  
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Mahatma 
Gandhi, Mao Zedong 

komunistów; 
• omawia podstawowe 
zasady syjonizmu; 
• omawia genezę państwa 
Izrael;  
• charakteryzuje genezę 
i zasady islamizmu; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
demilitaryzacja, 
decentralizacja, 
Międzynarodowy Trybunał 
Wojskowy dla Dalekiego 
Wschodu, syjonizm, islamizm, 
konflikt bliskowschodni, 
dekolonizacja; 
• wie, kim był Chiang Kai- 
-shek, i omawia jego 
historyczną rolę  
 

-polityczną Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu; 
• wskazuje główne etapy 
procesu dekolonizacji 
 
 

• przedstawia znaczenie 
powstania państwa Izrael dla 
sytuacji na Bliskim Wschodzie 
i polityki międzynarodowej; 
• omawia konsekwencje 
procesu dekolonizacji 
 
 
 
 
 
 
 

dekolonizacji Indii 

III.  Świat i Polska w latach 1956–1970 

19. Destalinizacja 
w bloku 
wschodnim 

• wymienia przejawy odwilży 
w polityce ZSRS po śmierci 
Józefa Stalina; 
 • wie, kto przejął władzę 
w ZSRS po śmierci Józefa 
Stalina; 
• wymienia przyczyny 
wystąpień w 1953 r. w Pilźnie; 
• wymienia przyczyny 
wystąpień w 1953 r. 
w Berlinie (NRD); 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
destalinizacja, odwilż, tajny 

• przestawia reakcje na 
śmierć Stalina w krajach 
bloku wschodniego; 
• omawia proces 
destalinizacji w bloku 
wschodnim;  

• omawia przebieg wystąpień 
w Pilźnie w 1953 r.; 
• omawia przebieg wydarzeń 
w Berlinie (NRD) w 1953 r.; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
Radio Wolna Europa (RWE), 
powstanie czerwcowe 

• charakteryzuje opór 
społeczeństw Europy 
Środkowej wobec 
komunizmu na przykładzie 
wystąpień i powstań 
antykomunistycznych 
w Pilźnie i w Berlinie 
(1953 r.); 
• omawia rolę RWE 
w procesie zmian 
zachodzących w PRL 
w połowie lat 50. XX w.; 
• potrafi krytycznie 

• charakteryzuje proces 
destalinizacji i wskazuje jego 
ograniczenia (na podstawie 
głównych tez tajnego 
referatu Chruszczowa z 1956 
r.);  
• omawia skutki tajnego 
referatu Chruszczowa dla 
państw bloku wschodniego; 

• wie, kim był Józef Światło, i 
omawia jego historyczną rolę  
 

 

• analizuje i ocenia wpływ 
procesu destalinizacji na 
obywateli państw bloku 
wschodniego; 
• ocenia rolę ucieczki Józefa 
Światły oraz audycji RWE 
Za kulisami bezpieki i partii 
dla procesu destalinizacji 
w Polsce; 
• przygotowuje prezentację 
na temat roli, jaką odegrały 
RWE i inne polskojęzyczne 
radiostacje działające na 
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referat Chruszczowa, kult 
jednostki; 
• wie, kim był Nikita 
Chruszczow, i omawia jego 
historyczną rolę;  
• zna i potrafi rozwinąć 
skróty: MSW (Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych), SB 
(Służba Bezpieczeństwa) 

(berlińskie) przeanalizować tajny referat 
Chruszczowa 

Zachodzie w kształtowaniu 
poglądów i postaw Polaków 
w okresie PRL 
 

20. Rok 1956 
w Polsce 
i na Węgrzech 

• wymienia przyczyny 
wystąpień społecznych 
w 1956 r. w Polsce; 
• wymienia przejawy 
popaździernikowej odwilży w 
Polsce; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
Insurekcja Poznańska 
(Powstanie Poznańskie, 
Poznański Czerwiec), 
puławianie, natolińczycy, 
Polski Październik, odwilż 
popaździernikowa, powstanie 
węgierskie;  
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Józef 
Cyrankiewicz, Władysław 
Gomułka, Imre Nagy 

• wyjaśnia, na czym polegał 
przełom 1956 r. w Polsce 
i wskazuje jego najważniejsze 
etapy (Poznański Czerwiec, 
powrót Gomułki do władzy); 
• zna i wyjaśnia pojęcie 
polska droga do socjalizmu;   
• wie, kim był János Kádár, 
i omawia jego historyczną 
rolę 

• omawia nastroje i nadzieje 
polskiego społeczeństwa 
w 1956 r.; 
• porównuje przyczyny 
i przebieg wydarzeń w Pilźnie 
i Berlinie w 1953 r. oraz w 
Poznaniu i na Węgrzech w 
1956 r.; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
„socjalizm z ludzką twarzą”, 
głosowanie bez skreśleń 

• porównuje skutki wydarzeń 
w Pilźnie i Berlinie w 1953 r. 
oraz w Poznaniu i na 
Węgrzech w 1956 r.;  
• ocenia znaczenie śmierci 
Bolesława Bieruta oraz 
wyboru Władysława Gomułki 
na I sekretarza PZPR dla 
przemian  
w Polsce 
 

• analizuje przyczyny decyzji 
Władysława Gomułki 
o uwolnieniu i powrocie do 
Warszawy prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, ocenia 
znaczenie tego faktu; 
• analizuje procedurę tzw. 
głosowania bez skreśleń 
i uzasadnia, że było ono 
narzędziem manipulacji władz 
Polski Ludowej;  
• ocenia, czy powstanie 
węgierskie z 1956 r. można 
określić mianem rewolucji 
 

21. Konfrontacja 
millenijna – 
państwo i Kościół 
w Polsce na 
przełomie lat 50. 
i 60. XX w. 

• wymienia trzy działania 
władz PRL stanowiące reakcję 
na obchody milenijne 
organizowane przez Kościół 
katolicki w Polsce; 
• wskazuje w treści listu 

• wyjaśnia, na czym polegał 
przełom 1956 r. w Polsce, 
wskazuje jego najważniejsze 
etapy, zwraca uwagę na 
Jasnogórskie Śluby Narodu 
i uwolnienie prymasa Stefana 

• charakteryzuje sposoby 
walki reżimu PRL z Kościołem 
w latach 60.; 
• omawia znaczenie listu 
biskupów polskich do 
biskupów niemieckich; 

• ocenia rolę Kościoła 
katolickiego w historii 
państwa polskiego w latach 
50. i 60. XX w.; 
• wyjaśnia znaczenie ideowo-
moralne duszpasterskiego 

• wyjaśnia nawiązania 
Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego do złożonych 300 
lat wcześniej ślubów 
lwowskich Jana Kazimierza 
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biskupów polskich do 
biskupów niemieckich 
fragmenty, które mogły być 
wykorzystywane do 
atakowania polskich 
biskupów (tekst zamieszczony 
w podręczniku); 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
Milenium Chrztu Polski, 
Tysiąclecie Państwa 
Polskiego;  
• wie, kim był prymas Stefan 
Wyszyński, i omawia jego 
historyczną rolę  

Wyszyńskiego;  
• przedstawia stanowisko 
polskich biskupów w sprawie 
granicy polsko- 
-niemieckiej na podstawie 
analizy fragmentu listu 
biskupów polskich do 
biskupów niemieckich (tekst 
w podręczniku); 
• wskazuje etapy konfrontacji 
pomiędzy komunistyczną 
władzą a Kościołem 
katolickim w okresie 
przygotowań do obchodów 
Milenium Chrztu Polski; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego, Wielka Nowenna, 
Milenium Chrztu Polski, 
Tysiąclecie Państwa 
Polskiego, list biskupów 
polskich do biskupów 
niemieckich, konflikt 
(konfrontacja) milenijna; 
• wie, kim był abp Karol 
Wojtyła, i omawia jego 
historyczną rolę  

• zna i wyjaśnia pojęcia: akcja 
dekrucyfikacyjna, 
peregrynacja, 
inwigilacja, Koło Poselskie 
„Znak”, Klub Inteligencji 
Katolickiej 

programu prymasa Stefana 
Wyszyńskiego (Jasnogórskie 
Śluby Narodu, Wielka 
Nowenna, obchody 
milenijne); 
• wyjaśnia znaczenie 
konfrontacji pomiędzy 
komunistyczną władzą 
a Kościołem katolickim 
w okresie przygotowań 
do obchodów Milenium 
Chrztu Polski i Tysiąclecia 
Państwa Polskiego; 
• ocenia, znaczenie 
peregrynacji kopii obrazu 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej po kraju dla 
polskiego społeczeństwa 
i komunistycznych władz  

22. Świat 
w okresie 
zimnowojennej 
rywalizacji lat 50. 
i 60. XX w. 

• wymienia państwa, które 
dysponowały w 1945 r. 
największymi posiadłościami 
kolonialnymi na obszarach 
Afryki i Azji; 
• wie, który rok jest 
nazywany rokiem Afryki 

• wymienia główne przyczyny 
dekolonizacji Azji i Afryki po II 
wojnie światowej; 
• wyjaśnia, dlaczego rok 1960 
został nazwany rokiem Afryki; 
• wskazuje główne pola 
konfrontacji zimnowojennej 

• omawia przebieg II kryzysu 
berlińskiego; 
• omawia przebieg kryzysu 
kubańskiego; 
• omawia przebieg konfliktu 
w Indochinach; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 

• omawia główne 
konsekwencje dekolonizacji 
Azji i Afryki po II wojnie 
światowej; 
 • charakteryzuje II kryzys 
berliński jako pole 
zimnowojennej konfrontacji 

• analizuje i wyjaśnia słowa 
prezydenta USA Johna 
Kennedy’ego: „Wszyscy wolni 
ludzie, gdziekolwiek żyją, są 
obywatelami Berlina, i tym 
samym ja, jako wolny 
człowiek, z dumą mówię 
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(1960 r.); 
• wymienia supermocarstwa, 
które odgrywały główne role 
w zimnowojennych 
zmaganiach; 
• wyjaśnia symbolikę muru 
berlińskiego; 
• zna i wyjaśnia pojęcie 
Vietcong; 
• zna i potrafi rozwinąć skrót: 
DRW (Demokratyczna 
Republika Wietnamu) 

lat 50. i 60. XX w.; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
II kryzys berliński, kryzys 
kubański; 
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: John F. 
Kennedy, Fidel Castro, 
Charles de Gaulle, Ho Chi 
Minh  
 

wojna zastępcza, 
samostanowienie narodów 
 
 
 

mocarstw; 
• charakteryzuje kryzys 
kubański jako pole 
zimnowojennej konfrontacji 
mocarstw; 
• charakteryzuje konflikt 
w Indochinach jako pole 
zimnowojennej konfrontacji 
mocarstw 
 

»Jestem berlińczykiem«”; 
• analizuje wojnę indochińską 
i wojnę o niepodległość 
Algierii oraz ocenia, czy miały 
charakter wojen zastępczych 

23.Bliski Wschód 
i Chiny w latach 
50. i 60. XX w. 

• na podstawie mapy 
zamieszczonej w podręczniku 
wskazuje obszary konfliktu 
bliskowschodniego; 
• zna cel powstania OWP; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
rewolucja kulturalna 
(w Chinach);  
• zna i potrafi rozwinąć skrót: 
OWP (Organizacja 
Wyzwolenia Palestyny) 
 
 
 

• zna główne etapy wojen na 
Bliskim Wschodzie w latach 
50. i 60. XX w.;  
• omawia politykę przywódcy 
Egiptu Gamala Abdela 
Nasera; 
• wyjaśnia genezę problemu 
palestyńskiego; 
• omawia działania OWP 
na arenie międzynarodowej;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
konflikt sueski, konflikt nad 
Ussuri, rewolucja kulturalna, 
maoizm; 
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Gamal Abdel 
Naser, Jasir Arafat 
 
 

• omawia główne etapy 
wojen na Bliskim Wschodzie 
w latach 50. i 60. XX w.; 
• omawia wojnę sueską; 
• szczegółowo opisuje wojnę 
sześciodniową; 
• przedstawia przyczyny 
i przebieg konfrontacji 
chińsko-sowieckiej w latach 
50. i 60 XX w.;  
• wyjaśnia, czym była chińska 
rewolucja kulturalna;  
• charakteryzuje rządy Mao 
Zedonga (zwraca szczególną 
uwagę na zbrodnie 
ludobójstwa, prześladowania 
religijne, niszczenie dorobku 
kultury); 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
panarabizm, hunwejbini; 
• wie, kim był Dalajlama XIV, 
i omawia jego historyczną 

• ocenia skutki wojny 
sueskiej; 
• ocenia skutki wojny 
sześciodniowej; 
• ocenia znaczenie uznania 
OWP przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ za podmiot 
w relacjach 
międzynarodowych (1974 r.); 
• porównuje cele polityki 
Jasira Arafata i Gamala 
Abdela Nasera wobec Izraela 
(na podstawie tekstów 
źródłowych zamieszczonych 
w podręczniku);   
•  ocenia skutki rewolucji 
kulturalnej w Chinach 
 

• analizuje wojny izraelsko- 
-arabskie z lat 50. i 60. jako 
element zimnowojennej 
konfrontacji między 
Wschodem i Zachodem oraz 
ocenia, czy miały cechy wojen 
zastępczych; 
• przedstawia ideologiczne 
uzasadnienie i konsekwencje 
rewolucji kulturalnej 
w Chinach 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

63 

 

rolę  
 

24. 
Ku zjednoczonej 
Europie 
(Zachodniej) 

• zna i wyjaśnia pojęcie Rada 
Europy; 
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Robert 
Schuman, Jean Monnet, Paul-
Henri Spaak, Konrad 
Adenauer; 
• zna i potrafi rozwinąć skróty 
oraz omówić rolę organizacji: 
EWWiS (Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali), 
ETPC (Europejski Trybunał 
Praw Człowieka), EWG 
(Europejska Wspólnota 
Gospodarcza), Euratom 
(Europejska Wspólnota 
Energii Atomowej), RWPG 
(Rada Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej); 
• wymienia trzy koncepcje 
integracji europejskiej: 
federacyjną, konfederacyjną, 
funkcjonalistyczną; 
• zna genezę oraz treść 
traktatów rzymskich z 1957 r.  
 

• wyjaśnia pojęcia: koncepcja 
federacyjna integracji 
europejskiej, koncepcja 
konfederacyjna integracji 
europejskiej, koncepcja 
funkcjonalistyczna integracji 
europejskiej, Europa ojczyzn, 
Europa regionów, plan 
Schumana, traktaty rzymskie, 
Wspólnoty Europejskie, 
państwo opiekuńcze 
(państwo dobrobytu), 
społeczna gospodarka 
rynkowa, socjaldemokracja, 
Rada Europy, Wspólnoty 
Europejskie; 
• omawia treść traktatów 
rzymskich z 1957 r.;  
• odwołując się do 
przykładów, omawia cele 
i metody działania EWG; 
• przedstawia najważniejsze 
założenia koncepcji państwa 
dobrobytu i społecznej 
gospodarki rynkowej; 
• wyjaśnia znaczenie RWPG 
dla gospodarki ZSRS i innych 
państw bloku wschodniego 

• porównuje trzy koncepcje 
integracji europejskiej, 
wskazuje podobieństwa 
i różnice; 
• wymienia zwolenników / 
autorów poszczególnych 
koncepcji integracji 
europejskiej;  
• wymienia i omawia zasady 
społecznej gospodarki 
rynkowej oraz państwa 
dobrobytu na przykładzie 
państw zachodnich w latach 
60. XX w.; 
• opisuje i wyjaśnia, jak 
doszło do integracji państw 
zachodniej Europy oraz jakie 
czynniki wpłynęły na decyzje 
ich przywódców; 
• omawia, w jaki sposób 
integracja gospodarcza 
Europy Zachodniej wpłynęła 
na dobrobyt mieszkańców 
tego obszaru 
 
 
 
 
 

• ocenia możliwe 
konsekwencje realizacji 
każdej z koncepcji integracji 
europejskiej; 
• charakteryzuje i porównuje 
sposób  
życia społeczeństw w krajach 
Europy  
Zachodniej i bloku 
wschodniego; 
• porównuje najważniejsze 
założenia koncepcji państwa 
dobrobytu i społecznej 
gospodarki rynkowej; 
• omawia znaczenie integracji 
dla rozwoju Europy 
Zachodniej w latach 50. i 60. 
XX w.; 
• charakteryzuje kulturowo- 
-historyczne podstawy 
integracji europejskie; 
• stosuje swoją wiedzę 
o związkach państw 
i pokrewieństwie narodów do 
charakterystyki początków 
integracji europejskiej na 
polu gospodarczym i 
politycznym, ze wskazaniem 
jej głównych powodów 
ideowych (chrześcijański 
światopogląd „Ojców 
Założycieli”), kulturowych 

• wyjaśnia, różnice między 
koncepcją państwa 
opiekuńczego (wdrażaną 
przede wszystkim przez 
zachodnioeuropejską 
socjaldemokrację) 
a koncepcją społecznej 
gospodarki rynkowej 
(realizowaną przez 
zachodnioniemieckich 
chadeków) 
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(bliskość narodów 
europejskich) oraz 
politycznych (obawa przed 
ekspansją sowiecką, 
rozwiązanie „problemu 
niemieckiego” przez 
integrację gospodarki RFN 
z innymi gospodarkami 
zachodnimi) 

25. Zmiany 
społeczne 
i kulturowe 
na Zachodzie 
w latach 50. i 60. 
XX w. 

• wymienia nośniki kultury 
masowej; 
• wymienia czynniki, które 
doprowadziły do  
powstania społeczeństwa 
konsumpcyjnego; 
• opisuje wygląd i styl życia 
przedstawiciela subkultury 
hipisowskiej;  
• wymienia miejsca 
wystąpień studentów na 
Zachodzie w 1968 r.; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
kontrkultura, pacyfizm 
 
 

• omawia przyczyny 
powstania kultury masowej 
i kultury młodzieżowej; 
• wyjaśnia znaczenie telewizji 
dla rozwoju kultury masowej; 
• omawia stosunek ruchu 
hipisowskiego do państwa;  
• wymienia przyczyny 
wystąpień studenckich 
w 1968 r.; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
kultura masowa, 
komercjalizacja kultury, 
konsumpcja, kultura 
młodzieżowa, kontrkultura, 
rewolucja seksualna, 
ekologizm, feminizm, Maj 
1968, Woodstock, hipisi, 
społeczeństwo konsumpcyjne 

• omawia przyczyny 
powstania kultury masowej 
i kultury młodzieżowej, 
• wyjaśnia znaczenie telewizji 
dla rozwoju kultury masowej, 
• charakteryzuje przemiany 
społeczno-obyczajowe 
określane jako „rewolucja 
1968 r.”; 
• charakteryzuje idee 
pacyfistyczne i podaje 
przykłady ich oddziaływania 
na postawy ludzi i politykę 
państw; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
neomarksizm, nowa lewica 

• omawia znaczenie ruchu 
hipisowskiego jako symbolu 
walki z powszechnie 
obowiązującymi normami 
życia społecznego; 
• charakteryzuje ruchy 
pacyfistyczne; 
• odwołując się do 
przykładów, omawia różnice 
między ekologią 
a ekologizmem; 
• omawia wystąpienia 
studenckie na Zachodzie 
Europy w 1968 r. i wskazuje 
wspólne elementy 
z wystąpieniami młodzieży 
w Stanach Zjednoczonych; 
• porównuje protesty 
młodzieżowe i ich pacyfikację 
w Paryżu i Meksyku w 1968 
r.; 
• wyjaśnia, dlaczego część 
skrajnie lewicowych 
(lewackich) środowisk 
młodzieżowych podjęła 

• porównuje rewolucję 
kulturalną w Chinach 
z rewolucją kulturalną na 
Zachodzie; 
• przygotowuje zajęcia 
poświęcone kontrkulturze lub 
protestom przeciwko wojnie 
w Wietnamie (np. w ramach 
Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego organizuje 
projekcję filmu Miloša 
Formana Hair, a następnie 
prowadzi dyskusję nad 
reżyserską wizją 
przedstawionych w dziele 
problemów); 
• przygotowuje zajęcia 
poświęcone muzyce lat 60. XX 
w. (jest liderem dyskusji, 
prowadzi prezentację 
utworów, np. Jimiego 
Hendrixa, Janis Joplin, kieruje 
wspólną analizą tekstów 
piosenek) 
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działalność terrorystyczną  

26. Religia – 
Kościół – państwo 

• zna i nazywa różne modele 
relacji Kościołów i związków 
wyznaniowych z państwem; 
• zna główne postanowienia 
soboru watykańskiego II; 
• przedstawia cel utworzenia 
w Polsce Urzędu do spraw 
Wyznań (1950 r.); 
• wskazuje w Konstytucji PRL 
z 1952 r. (tekst 
w podręczniku) zapisy 
dotyczący relacji państwo–
Kościół; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
państwo ateistyczne, 
laicyzacja, sobór powszechny  

• podaje przykłady państw 
teokratycznych w różnych 
okresach historycznych: Egipt, 
Rzym, Tybet, Japonia, 
Watykan, Iran; 
• podaje przykłady państw, 
które współcześnie 
reprezentują model państwa 
wyznaniowego (np. Arabia 
Saudyjska, Mauretania, Iran, 
Izrael, Bhutan, Mjanma); 
• podaje przykłady państw, 
które współcześnie 
reprezentują model 
„przyjaznego rozdziału 
Kościoła od państwa” 
(np. Austria, Chorwacja, 
Hiszpania, RFN, Polska, 
Słowacja, Włochy); 
• podaje przykłady państw, 
które współcześnie 
reprezentują model państwa 
laickiego (np. Albania, 
Holandia, USA, Francja); 
• podaje przykłady 
współcześnie istniejących 
państw ateistycznych 
(np. reżimów 
komunistycznych w Korei 
Północnej, Wietnamie czy 
ChRL); 
• przedstawia przyczyny 

• omawia relacje państwo–
Kościół w państwie 
teokratycznym (formie 
państwa wyznaniowego); 
• omawia relacje państwo–
Kościół w państwie 
wyznaniowym; 
• podaje przykłady 
współczesnych państw 
w Europie, które spełniają 
częściowo kryteria państwa 
wyznaniowego;  
• podaje przykłady wyznań / 
Kościołów, które mają status 
wyznania / Kościoła 
państwowego w dzisiejszej 
Europie: np. Malta, Monako 
(państwowym wyznaniem 
jest katolicyzm), Grecja i Cypr 
(państwowym wyznaniem 
jest prawosławie, 
a w przypadku Cypru – także 
islam); 
• omawia relacje państwo–
Kościół w we współczesnych 
reżimach komunistycznych; 
• określa, jakie przemiany 
w Kościele zainicjował sobór 
watykański II; 
• przedstawia kolejne etapy 
w relacjach państwo–Kościół 
w Polsce od połowy lat 40. do 

• omawia przemiany, które 
nastąpiły w Kościele 
katolickim w wyniku 
postanowień soboru 
watykańskiego II; 
• wskazuje, które z decyzji 
soboru watykańskiego II 
dotyczyły relacji między 
Kościołem i światem; 
• wyjaśnia, na czym polegała 
komunistyczna polityka 
„rozdziału Kościoła 
od państwa”;  
• omawia różne modele 
relacji między państwem 
a religią we współczesnym 
świecie; 
• ocenia, czy można uznać, że 
w PRL ludzie wierząc byli 
spychani do roli obywateli 
drugiej kategorii, formułuje 
argumenty, odwołując się do 
konkretnych przykładów 
 

• analizuje ikonografię 
w podręczniku (infografika 
Państwo a Kościół w tradycji 
Rzeczypospolitej) i uzasadnia, 
że Rzeczpospolita Obojga 
Narodów była państwem 
wyznaniowym, a Kościół 
katolicki miał w niej status 
Kościoła państwowego; 
• na podstawie analizy 
porównawczej konstytucji 
marcowej z 1921 r., 
konstytucji III RP z 1997 r. 
i konkordatu z 1993 r. (teksty 
w podręczniku) oraz 
znajomości realiów dzisiejszej 
Polski określa, jaki model 
stosunków państwo–Kościół 
obowiązywał 
w II Rzeczypospolitej, a jaki 
obowiązuje w III RP; 
• z punktu widzenia 
obywatela ocenia realizację 
zasady neutralności 
światopoglądowej przez 
współczesne państwo polskie  
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zwołania soboru 
watykańskiego II; 
• wymienia i omawia zjawiska 
społeczne, które stanowiły 
szczególne wyzwanie dla 
Kościoła katolickiego przed 
zwołaniem soboru 
watykańskiego II; 
• nawiązując do lekcji 
o konfrontacji milenijnej, 
omawia prześladowania 
Kościoła katolickiego przez 
władze Polski Ludowej; 
• wskazuje zasługi Kościoła 
katolickiego dla integracji 
Ziem Zachodnich 
i Północnych z resztą Polski;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
państwo teokratyczne, 
państwo wyznaniowe, 
rozdział Kościoła od państwa, 
państwo świeckie (laickie), 
laicyzm, sekularyzm, 
ekumenizm, Urząd do spraw 
Wyznań, Departament IV 
MSW, „obywatel drugiej 
kategorii” 

końca lat 60. XX w.; 
• omawia działania Kościoła 
katolickiego w Polsce na 
Ziemiach Zachodnich 
i Północnych; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
neutralność światopoglądowa 
państwa, indyferentyzm, 
aggiornamento  

27. Rok 1968 
w Polsce 
i Czechosłowacji  

• wymienia grupy wewnątrz 
PZPR zmierzające do przejęcia 
władzy i wskazuje liderów 
tych frakcji: „Ślązacy” – 
Edward Gierek, „partyzanci” – 
Mieczysław Moczar; 
• wymienia represji 

• wyjaśnia pochodzenie nazw 
grup wewnątrzpartyjnych: 
„Ślązacy”, „partyzanci”; 
• omawia cztery procesy 
składające się na Polski 
Marzec 1968; 
• wyjaśnia znaczenie haseł 

• charakteryzuje zaplecze 
społeczne grup 
wewnątrzpartyjnych –  
„Ślązaków” i „partyzantów”; 
• omawia na przykładach 
reakcje społeczeństwa na 
protesty studenckie; 

• charakteryzuje przyczyny, 
przebieg i skutki tzw. 
wydarzeń 1968 r. w Polsce; 
• omawia skutki 
antyżydowskiej nagonki 
rozpętanej w Polsce w latach 
1967–1968 oraz ocenia jej 

• uzasadnia absurdalność 
hasła „Syjoniści do Syjamu”; 
• ocenia akty samospalenia, 
jako szczególnie dramatyczne 
formy protestów przeciw 
interwencji Układu 
Warszawskiego 
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dotykające intelektualistów 
ze strony  władz PRL; 
• wymienia i nazywa cztery 
procesy składające się na 
Polski Marzec 1968: 
rozgrywka o władzę 
wewnątrz PZPR, nagonka 
antyżydowska, atak na 
intelektualistów, wystąpienia 
studentów; 
• prezentuje przyczyny 
Praskiej Wiosny; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
„komandosi”, Marzec 1968, 
List 34, Praska Wiosna;    
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Edward 
Gierek, Jacek Kuroń, Karol 
Modzelewski, Alexander 
Dubček;   
• zna i potrafi rozwinąć skróty 
oraz omówić rolę formacji 
milicyjnych: ZOMO 
(Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej), ORMO 
(Ochotnicza Rezerwa Milicji 
Obywatelskiej) 

„Studenci do nauki, literaci do 
pióra!”, „Precz z 
syjonizmem!”, „Syjoniści do 
Izraela!”; 
• wyjaśnia, czym były Praska 
Wiosna 1968 r. i interwencja 
wojsk Układu Warszawskiego 
w Czechosłowacji; 
• wymienia formy protestów 
przeciwko interwencji wojsk 
Układu Warszawskiego 
w Czechosłowacji;  
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
„Ślązacy”, „partyzanci”, 
nagonka antysyjonistyczna, 
emigracja pomarcowa, list 
otwarty, „aktyw robotniczy”, 
„ograniczona suwerenność”, 
doktryna Breżniewa, 
samospalenie  
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Ryszard 
Siwiec, Mieczysław Moczar, 
Leszek Kołakowski, Adam 
Michnik, Henryk Szlajfer, 
Gustáv Husák, Leonid 
Breżniew 

• omawia cel powołania 
i metody działania ZOMO; 
• omawia reakcje studentów 
czechosłowackich na 
wystąpienia studentów 
w Polsce, przywołuje 
przykłady działań; 
• omawia reakcje studentów 
polskich na wystąpienia 
studentów czechosłowackich 
przywołuje przykłady działań 

znaczenie w wymiarze 
społecznym i politycznym; 
• porównuje protesty 
młodzieży, do których doszło 
w 1968 r. w Polsce i w krajach 
Europy Zachodniej (wskazuje 
różnice dotyczące przyczyn, 
głoszonych haseł i form 
działania);  
• na przykładzie Ryszarda 
Siwca i Jana Palacha omawia 
protesty przeciw wojskowej 
interwencji w Czechosłowacji, 
które przybrały formę aktów 
samospalenia; 
• wie, kim był Jan Palach, 
i omawia jego historyczną 
rolę 

w Czechosłowacji  

28. Schyłek rządów 
Gomułki i Grudzień 
1970 

• wymienia przyczyny 
nieutrzymywania stosunków 
dyplomatycznych przez RFN i 
PRL przed 1970 r.;  
• zna założenia Ostpolitik 
Willy’ego Brandta; 

• omawia uprzywilejowaną 
pozycję osób należących do 
nomenklatury; 
• omawia problemy związane 
z nieuregulowaniem kwestii 
powojennej granicy Polski 

• charakteryzuje negatywne 
skutki dla państwa 
i społeczeństwa, które 
wynikały z obsadzania 
stanowisk według zależności 
nomenklaturowej; 

• ocenia znaczenie Ostpolitik 
Willy’ego Brandta jako 
przejawu zmiany polityki RFN 
wobec krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej 
(ze szczególnym 

• samodzielnie wyszukuje 
informacje na temat 
upamiętnienia miejsc 
wystąpień społecznych 
z 1956, 1968, 1970 r. – tworzy 
mapę i scenariusz wycieczki 
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• wymienia przyczyny, 
wydarzeń Grudnia 1970 r.; 
• wie, kto zastąpił 
Władysława Gomułkę na 
stanowisku I sekretarza 
KC PZPR; 
• zna i wyjaśnia pojęcia: 
nomenklatura, mała 
stabilizacja, gospodarka 
niedoboru, „regulacja” cen, 
Czarny Czwartek, Grudzień 
1970, ścieżki zdrowia, komitet 
strajkowy, postulaty 
strajkowe, porozumienie 
strajkujących z władzami 
 

z Niemcami (brak traktatu 
pokojowego, zawarcie 
jedynie układu PRL–NRD, 
kwestionowanie polskiej 
granicy zachodniej przez 
RFN); 
• przedstawia założenia 
Ostpolitik kanclerza Willy’ego 
Brandta, omawia czym różniła 
się ona od polityki 
prowadzonej wcześniej przez 
chadeckie rządy RFN; 
• omawia przebieg wydarzeń 
Grudnia 1970 r.; 
• przedstawia pogrudniowe 
represje dotykające 
uczestników protestów 
na Wybrzeżu; 
• wie, kim były wymienione 
postacie, i omawia ich 
historyczną rolę: Willy Brandt, 
Zbigniew Godlewski („Janek 
Wiśniewski”), Stanisław 
Kociołek, Edward Gierek 

• omawia kwestię niemiecką, 
jako narzędzie propagandy 
władz PRL; 
• omawia Ostpolitik Willy’ego 
Brandta jako przejaw zmiany 
polityki RFN w stosunku do 
krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej; 
• wyjaśnia znaczenie 
podpisanego 7 grudnia 
1970 r. układu między PRL 
a RFN o podstawach 
normalizacji wzajemnych 
stosunków; 
•  ocenia skutki wydarzeń 
Grudnia 1970 r. 
 
 
 

uwzględnieniem Polski); 
• porównuje protesty, do 
których doszło w Polsce 
w marcu 1968 r. i w grudniu 
1970 r. (forma, przebieg, 
uczestnicy), wskazuje 
podobieństwa i różnice; 
• omawia przynależność do 
partii komunistycznej jako 
główną ścieżkę kariery 
zawodowej i dobrobytu 
materialnego oraz jeden 
z mechanizmów sowietyzacji 
Polski; 
 
 

klasowej „Szlakiem 
upamiętnień kryzysów PRL” 
lub przygotowuje materiały 
w formie wirtualnej wycieczki 

 

 

 

X. Formy pracy z uczniami posiadającymi opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej na lekcjach historii, historii i teraźniejszości;  dotyczą specyficznych trudności 

w uczeniu się:  

a. dostosowanie wymagań do faktycznych możliwości ucznia, zgodnie z zaleceniami PPP; 
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b. wydłużenie czasu pracy podczas sprawdzianów pisemnych, kartkówek, etc. 

c. wyjaśnienie treści poleceń - w przypadku ich niezrozumienia; 

d. zadawanie pytań pomocniczych i naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych; 

e. dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia; 

f. tolerancyjne ocenianie błędów i strony graficznej prac pisemnych; 

g. indywidualne kryteria oceny sprawdzianów, sprawdzianów praktycznych i kartkówek, odpowiedzi ustnych, etc.; 

h. pozytywne motywowanie poprzez wskazywanie drobnych sukcesów w danym przedmiocie; 

i. dostosowanie pracy dydaktycznej do możliwości psychofizycznych i cech osobowości ucznia; 

j. stosowanie oceniania kształtującego i  motywującego. 

 

                                                                                                                          Dokument obowiązuje w roku szkolnym 2022/23    

                                                                                                                 Nauczyciele historii 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                              

 

 

 


