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Wiadomości i umiejętności uczniów na poziomie  
podstawowym i ponadpodstawowym 

 
 

 

Lp. Wykaz czynności opanowanych przez uczniów PW 

1. potrafi prawidłowo dobrać materiał faktograficzny P 

2. potrafi umieszczać wydarzenia i zjawiska historyczne w czasie i P 

 przestrzeni  

3. potrafi dostrzec związki przyczynowo – skutkowe wydarzeń P 

 historycznych  

4. potrafi dokonywać analizy tekstu źródłowego P 

5. potrafi odróżniać fakty historyczne od opinii i komentarzy PP 

6. potrafi sprawnie posługiwać się mapą historyczną P 

7. potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem P 

8. potrafi korzystać ze słowników historycznych P 

9. potrafi udzielać krótkich wypowiedzi na temat czytanego tekstu P 

10. potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się P 

11. potrafi przedstawić na forum klasy efekty swojej samodzielnej pracy P 

 w formie ustnej lub referatu  

12. potrafi uczestniczyć w dyskusji i stara się prezentować własne PP 

 zdanie  

13. samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę poprzez czytanie książek i PP 

 artykułów o tematyce historycznej  

14. potrafi dokonywać analizy i syntezy wydarzeń historycznych PP 

15. potrafi wysuwać samodzielne wnioski i dokonywać oceny zjawisk, PP 

 faktów i postaci  

16. uczestniczy w konkursach historycznych PP 

17. potrafi posługiwać się następującymi terminami i pojęciami P 

 historycznymi: „czarny czwartek”, interwencjonizm państwowy,  

 Nowy Ład, kubizm, Czeka, Gułag, Republika Weimarska, bojówki,  

 „czarne koszule”, SS, obozy koncentracyjne, czystki, gestapo, III  

 Rzesza, układ monachijski, Legiony Polskie, Komitet Narodowy  

 Polski, Rada Regencyjna, „mała konstytucja”, powstanie  

 wielkopolskie, plebiscyt, powstania śląskie, Zaolzie, bitwa  

 warszawska, sanacja, „nowela sierpniowa”, tajny protokół,  

 Blitzkrieg, rząd emigracyjny. Pearl Harbor, bitwa pod Stalingradem,  

 kolaboracja, ruch oporu, partyzantka, powstanie warszawskie,  
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 zbrodnie wojenne, holocaust, obozy zagłady, getta, powstanie w  

 getcie warszawskim, bomba atomowa, Ziemie Zachodnie,  

 Deklaracja praw człowieka, wojna koreańska, kryzys berliński, kryzys  

 kubański, OWP, rewolucja kulturalna, żelazna kurtyna, Układ  

 Warszawski, RWPG, praska wiosna, plan Marshalla, traktaty  

 rzymskie, traktat z Maastricht, , aksamitna rewolucja, deportacje,  

 eksterminacja, NKWD, zbrodnia katyńska, wysiedlenia, pacyfikacje,  

 Armia Krajowa, sabotaż, dywersja, Dywizjon 303, Polska Partia  

 Robotnicza, kolektywizacja, nacjonalizacja, akcja „Wisła”, bezpieka,  

 PZPR, poznański czerwiec, październik 1956, marzec 1968, grudzień  

 1970, KOR, drugi obieg, sierpień 1980, stan wojenny, okrągły stół,  

 Sobór Watykański II.  

18. zna następujące postacie historyczne i rozumie ich rolę w dziejach P 

 Polski, Europy i świata: Franklin Delano Roosevelt, Pablo Picasso,  

 Charlie Chaplin, Albert Einstein, Feliks Dzierżyński, David Lloyd  

 George, Georges Clemenceau, Benito Mussolini, Józef Stalin, Adolf  

 Hitler, Ignacy Jan Paderewski, Gabriel Narutowicz, Wincenty Witos,  

 Ignacy Mościki, Edward Rydz – Śmigły, Józef Beck, Stefan Starzyński,  

 Władysław Sikorki. Winston Churchill, Charles de Gaulle, John F.  

 Kennedy, Nikita Chruszczow, Fidel Castro, Leonid Breżniew, Michaił  

 Gorbaczow, Konrad Adenauer, Vaclav Havel, Stanisław Mikołajczyk,  

 Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Edward Gierek, Wojciech  

 Jaruzelski, Stefan Wyszyński, Jan XXIII, Jan Paweł II, Jerzy  

 Popiełuszko, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Giedroyć.  

19. opisuje następstwa wojny, dzieli je na polityczne, gospodarcze, PP 

 społeczne i kulturowe  

20. wyjaśnia cele powołania i charakter Ligi Narodów P 

21. tłumaczy politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny P 

 światowej  

22. opisuje odrodzenie państwa polskiego, jego granice i sąsiadów P 

23. przedstawia i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące P 

 Polski  

24. porównuje  cele  i skutki  powstania  wielkopolskiego oraz  trzech PP 

 powstań śląskich, wyjaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny  

 polsko-bolszewickiej  

25. charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie P 

 konstytucji marcowej  

26. wskazuje  czynniki  utrudniające  proces  integracji  odrodzonego P 

 państwa polskiego  

27. wyjaśnia cele i skutki reformy W. Grabskiego P 
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28. ocenia wkład J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego w odbudowę państwa PP 

 polskiego.        

29. przedstawia  okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy P 

 B. Mussoliniego i A. Hitlera       

30. porównuje faszyzm z nazizmem, uwzględniając kwestie organizacji P 

 państwa, ideologii oraz polityki wobec społeczeństwa    

31. omawia i ocenia politykę państw europejskich wobec Hitlera,  P 

 wskazuje jej uwarunkowania      

32. opisuje okoliczności dojścia do władzy J. Stalina   P 

33. opisuje zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w ZSRR po P 

 dojściu  do  władzy  Stalina,  z  uwzględnieniem  uprzemysłowienia  

 kraju, kolektywizacji rolnictwa wraz z jej następstwami (wielki głód) i  

 wielkiej czystki        

34. porównuje   totalitarne   systemy   hitlerowskich   Niemiec   i P 

 stalinowskiego Związku Radzieckiego     

35. dokonuje oceny ideologii totalitarnych i działań państw   PP 

 totalitarnych i wskazać zagrożenia, jakie stanowiły one w   

 przeszłości i obecnie       

36. wyjaśnia przyczyny i skutki przewrotu majowego   P 

37. porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej z 1921 r. i P 

 konstytucji kwietniowej z 1935 r.     

38. wymienia charakterystyczne cechy rządów sanacji, wskazuje różnice P 

 między demokracją parlamentarną a rządami autorytarnymi   
    

39. potrafi wyjaśnić proces ewolucji ustroju II Rzeczypospolitej  PP 

 i scharakteryzować funkcjonowanie polskiego parlamentaryzmu  

40. przedstawia strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową P 

 odrodzonego państwa polskiego, dostrzega przyczyny konfliktów  

 społecznych i narodowościowych     

41. porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce, PP 

 wskazuje jego specyficzne cechy      

42. opisuje  osiągnięcia  gospodarcze  w  II  Rzeczypospolitej,  w  tym P 

 budowę portu w Gdyni i utworzenie Centralnego Okręgu  

 Przemysłowego        

43. potrafi ocenić osiągnięcia i trudności odbudowy gospodarki Polski PP 

 i wskazać  zależności ekonomiczne miedzy gospodarką polską a  

 gospodarką światową       

44. omawia główne osiągnięcia z  dziedziny kultury i  nauki  w P 

 II Rzeczypospolitej        
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45. opisuje główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej P 

46. potrafi przedstawić i ocenić polską politykę zagraniczną w okresie PP 

 dwudziestolecia międzywojennego  

47. wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu P 

 II wojny światowej  

48. Omawia położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu P 

 II wojny światowej  

49. ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow P 

50. sytuuje w czasie i przestrzeni etapy oraz fronty II wojny światowej, P 

 wskazuje jej momenty przełomowe  
   

51. przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu, opisuje przykłady oporu P 

 ludności żydowskiej  

52. przedstawia  okoliczności  powstania  koalicji  antyfaszystowskiej, P 

 porównuje  postanowienia  konferencji  w  Teheranie,  Jałcie  i  

 Poczdamie  

53. omawia  bezpośrednie  skutki  II  wojny  światowej,  dzieląc  je  na P 

 polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem  

 przesiedleń ludności w środkowej Europie  

54. porównuje cele oraz metody polityki niemieckiej i radzieckiej w P 

 okupowanej Polsce  

55. opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność Polskiego P 

 Państwa Podziemnego, ocenia historyczną rolę Armii Krajowej  

56. wyjaśnia   przyczyny   i   opisuje   skutki   wybuchu   powstania P 

 warszawskiego, ocenia postawę aliantów i Związku Radzieckiego  

 wobec tego zrywu  

57. analizuje  zmiany  terytorialne,  straty  ludnościowe,  kulturowe  i PP 

 materialne Polski poniesione w następstwie II wojny światowej  

58. przedstawia okoliczności powstania oraz działalność polskiego rządu P 

 na uchodźstwie  

59. omawia udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów, sytuuje w P 

 czasie i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach  

 wojny  

60. ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny P 

 światowej  

61. wyjaśnia  przyczyny  i  skutki  rozpadu  koalicji  antyhitlerowskiej, P 

 opisuje początki zimnej wojny  

62. opisuje okoliczności oraz ocenia skutki powstania NRD i RFN P 

63. charakteryzuje  sojusze  polityczno-militarne  NATO  i  Układu P 
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 Warszawskiego, sytuuje je na mapie  

64. wymienia  państwa  pozostające  w  strefie  wpływów  ZSRR, P 

 przedstawia wydarzenia na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji  

 w 1968 r.  

65. opisuje  proces  dekolonizacji  oraz  ocenia  jego  następstwa, PP 

 uwzględniając rolę ONZ  

66. wyjaśnia znaczenie soboru watykańskiego II dla przemian w Kościele P 

 katolickim w 2. poł. XX w.  

67. omawia konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i P 

 Afganistanie oraz kryzys kubański, uwzględnia rolę ONZ  

68. wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego P 

69. potrafi omówić  przemiany zachodzące w Chinach po II wojnie P 

 światowej  

70. opisuje,  wyjaśnia  i  ocenia  przemiany  polityczne  i  społeczno- PP 

 gospodarcze w ZSRR w latach 1945–1991  

71. charakteryzuje   przemiany   społeczno-polityczne   w   Europie P 

 Środkowo-Wschodniej w 1989 r.  

72. opisuje  zmiany kulturowe  i społeczne  na świecie  po II wojnie P 

 światowej  

73. przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej P 

74. potrafi wyjaśnić dynamikę przemian zachodzących w gospodarce PP 

 światowej po II wojnie światowej  

75. potrafi dostrzec i omówić różne oblicza współczesnej demokracji PP 

76. potrafi dostrzec i omówić problemy polityczne i gospodarcze PP 

 współczesnego świata  

77. omawia system represji stalinowskich w Polsce, ocenia jego skutki P 

78. przedstawia realia gospodarcze i społeczne w PRL-u P 

79. porównuje przyczyny i skutki kryzysów z 1956 r., 1968 r., 1970 r. P 

 oraz 1976 r.  

80. ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u P 

81. wyjaśnia  znaczenie  pontyfikatu  Jana  Pawła  II  dla  przemian P 

 politycznych w Polsce  

82. wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych z 1980 r., ocenia P 

 rolę Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych w kraju  

83. przedstawia  okoliczności  wprowadzenia  i  następstwa  stanu P 

 wojennego  

84. wymienia i tłumaczy najważniejsze postanowienia okrągłego stołu, P 

85. potrafi  scharakteryzować  przełomowe  momenty  w  powojennej PP 

 historii Polski  
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86. charakteryzuje  przemiany  polityczne,  społeczno-gospodarcze  i PP 

 kulturowe po 1989 r.  

87. przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie wstąpienia Polski do P 

 NATO oraz Unii Europejskiej  

88. potrafi dostrzec rolę Polaków w procesie obalania w Europie PP 

 Środkowo – Wschodniej ustroju komunistycznego i formułuje na ten  

 temat własne oceny  
 
 

 

Formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

 

- aktywność (praca z podręcznikiem i atlasem, praca w grupach) – waga 1 

- przygotowanie referatów przez uczniów – waga 1 

- prowadzenie przez uczniów zeszytów – waga 1 

- zadania domowe – waga 1 

- przeczytanie książki historycznej z listy nieobowiązkowych lektur przygotowanej 

przez nauczyciela i udzielenie odpowiedzi ustnej z treści zawartych w książce – 

waga 2 

- udział uczniów w pozaszkolnych konkursach z wiedzy historycznej – waga 4 

- udział uczniów w szkolnych konkursach z wiedzy historycznej – waga 3 

- reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym – waga 2 

Sposoby kontroli wiadomości: 

- sprawdziany i testy po zakończeniu omawiania danego działu materiału – waga 3 

- poprawa sprawdzianu lub testu – waga 4 

- kartkówki z dwóch ostatnich lekcji – waga 2 

- pytanie uczniów z bieżącego materiału (dwie ostatnie lekcje) – waga 2 

Sposób konstruowania sprawdzianów:  

- w sprawdzianie lub teście ma znaleźć się 60% zadań lub pytań z poziomu P, 40% z 

poziomu PP 

 
 
 



Kryteria oceniania prac pisemnych i odpowiedzi ustnych: 
 
Prace pisemne: 

 Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który uzyskał 0 –29 % punktów za odpowiedzi 

w pracach pisemnych 

 Dopuszczający – otrzymuje uczeń, który uzyskał 30 – 44 % punktów za odpowiedzi 

w pracach pisemnych 

 Dostateczny – otrzymuje uczeń, który uzyskał 45 – 64 % punktów za odpowiedzi w 

pracach pisemnych 

 Dobry – otrzymuje uczeń, który uzyskał 65 – 79 % punktów za odpowiedzi w 

pracach pisemnych 

 Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który uzyskał 80 – 94 % punktów za odpowiedzi 

w pracach pisemnych 

 Celujący – otrzymuje uczeń, który uzyskał 95 – 100 % punktów za odpowiedzi w 

pracach pisemnych 

Odpowiedzi ustne: 

 Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie wykazał się wiedzą i umiejętnościami 

z poziomu podstawowego nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Dopuszczający – otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy nauczyciela, by 

wykazać się wiedzą i umiejętnościami z poziomu podstawowego. 

 Dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z 

poziomu podstawowego.             

 Dobry – otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza 

poziom podstawowy. 

 Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z 

poziomu podstawowego i ponadpodstawowego. 

 Celujący – otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza 

wymagania z poziomu podstawowego i ponadpodstawowego 

 

 

 

 



KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ. 

  Nauczyciel jest zobowiązany na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej do: 

a) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych (wpisania proponowanych ocen do dziennika 

elektronicznego),  

b) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej;  

  Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod 

uwagę średnią ważoną:  

- średnia ocena poniżej 1,74 = niedostateczny, 

- średnia ocen pomiędzy 1,75 - 2,74 = dopuszczający, 

- średnia ocen pomiędzy 2,75 - 3,74 = dostateczny, 

- średnia ocen pomiędzy 3,75 - 4,74 = dobry, 

- średnia ocen pomiędzy 4,75 - 5,50 = bardzo dobry, 

- średnia ocen pomiędzy 5,50 - 6,00 = celujący 

 Średnia ważona stanowi podstawowy wskaźnik przy wystawianiu oceny 

śródrocznej i końcoworocznej, lecz nie jest jej jedyną częścią składową. Nauczyciel 

może ją w uzasadnionych przypadkach podwyższyć (jeśli sprawdziany pisemne 

zostały poprawione na ocenę wyższą lub uczeń wykazał się różnorakimi formami 

aktywności jak np. udział w konkursach i olimpiadach, wycieczkach przedmiotowych, 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych o charakterze patriotyczno - 

historycznym) lub obniżyć ocenę (jeśli uczeń opuszczał zapowiedziane sprawdziany 

i nie podejmował prób ich napisania w terminach dodatkowych, nie podejmował 

próby poprawy ocen niedostatecznych, jego frekwencja na zajęciach lekcyjnych 

wyniosła poniżej 75%) sugerowaną przez średnią ważoną. Ostateczna decyzja 

należy do nauczyciela. 

 Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z I i II 

okresu, w/w uwarunkowania, a także poziom rozwoju ucznia i jego wkład pracy w 

zestawieniu z jego zdolnościami i możliwościami. 



 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej  otrzymał ocenę niedostateczną 

zobowiązany jest do zaliczenia materiału programowego w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. Zaliczenie materiału odbywa się w formie pisemnej.  

 Niezaliczenie materiału z I okresu jest podstawą do otrzymania niedostatecznej 

oceny końcoworocznej.  

 Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest 

zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego 

w ciągu 7 dni od daty konferencji klasyfikacyjnej. 

Uzyskanie wyższej niż przewidziana roczna ocena klasyfikacyjna: 

Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wystąpić do nauczyciela o 

podwyższenie o jeden stopień proponowanej oceny końcoworocznej z historii w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej 

dla ucznia ocenie. Chęć podwyższenia oceny uczeń lub jego rodzice/opiekunowie 

prawni powinni wyrazić w formie pisemnej, na piśmie skierowanym do nauczyciela 

historii. 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę końcoworoczną roczną z historii o jeden 

stopień od tej, jaką uzyskał w normalnym trybie jej wystawiania jeżeli: 

1)w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż dwa tygodnie przed 

klasyfikacją): 

 poprawi sprawdzian, z którego uzyskał ocenę znacznie zaniżającą średnią jego 

ocen 

 udzieli odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu materiału zaproponowanego 

przez nauczyciela 

2) w trakcie okresu: 

 poprawi ocenę z odpowiedzi ustnej lub kartkówki 

 jego frekwencja na zajęciach będzie wynosiła nie mniej niż 75% 

W przypadku niespełnienia przez ucznia warunków w/w, bądź też nieprzystąpienia 

ucznia do zaplanowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w wyznaczonym 

terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o 

podwyższenie oceny.  



Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o 

którą ubiega się uczeń. 

Zasady ogólne: 

- uczniowie mają prawo do jednego nieprzygotowania w okresie 

- uczeń ma obowiązek poprawić sprawdzian, z którego otrzymał ocenę 

niedostateczną 


