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Wymagania edukacyjne  niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2018/19: 

 

Ocena dopuszczająca: 
Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości 
- wiedzą, kim byli Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki i Napoleon Bonaparte,  

- znają fakt utworzenia Legionów Polskich we Włoszech, 

- potrafią wyjaśnić, do jakich wydarzeń historycznych nawiązują słowa polskiego hymnu narodowego, 

- umieją podać jedną z przyczyn wybuchu Powstania Listopadowego,  

- umieją podać jedną z przyczyn klęski Powstania Listopadowego,  

- znają miejsce jednej z najważniejszych bitew Powstania Listopadowego, 

- potrafią wymienić jeden ze skutków Powstania Listopadowego, 

- rozumieją znaczenie terminu „Noc Listopadowa”, 

- rozumieją znaczenie terminu „Wielka Emigracja”,  

- umieją wymienić wybranych najwybitniejszych przedstawicieli Wielkiej Emigracji oraz ich wybrane dzieło, 

- umieją podać jedną z przyczyn wybuchu Powstania Styczniowego,  

- umieją podać jedną z przyczyn klęski Powstania Styczniowego,  

- znają miejsce jednej z najważniejszych bitew Powstania Styczniowego, 

- potrafią wymienić jeden ze skutków Powstania Styczniowego, 

- wiedzą, kim był Romuald Traugutt. 

Rozdział II: Pod zaborami 
- rozumieją znaczenie terminu „strajk szkolny”, 

- znają fakt strajku dzieci we Wrześni w 1901 r., 

- umieją wymienić wybranych najwybitniejszych twórców II p. XIX w.  oraz ich wybrane dzieło, 

- wiedzą, na czym polegał protest Michała Drzymały, 

- rozumieją znaczenie terminów: „maszyna parowa”, „fabryka”, „robotnicy”, 

- potrafią częściowo opisać warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce, 

- znają jedno z państw, do których udawali się emigranci z ziem polskich, 

- umieją wymienić wybranych odkrywców i wynalazców oraz ich wybrane odkrycia i wynalazki. 

Rozdział III: Odrodzenie państwa polskiego 
- potrafią wyjaśnić, dlaczego konflikt zbrojny z lat 1914-1918 określa się jako wojnę światową,  
- umieją wymienić przykłady nowych broni zastosowanych podczas I wojny światowej, 

- znają fakt wybuchu rewolucji w Rosji oraz związanych z tym upadku cesarstwa i zdobycia władzy przez komunistów,  

- znają symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości,  

- znają postać Józefa Piłsudskiego, 

- znają fakt walki o granice w niepodległej Polsce, 

- potrafią wymienić najważniejsze wydarzenia z przebiegu walk o granice (Powstania Śląskie, Bitwa Warszawska), 

- rozumieją znaczenie tych wydarzeń dla losów Polski i Europy, 

- rozumieją nazwę „II Rzeczpospolita”, 

- znają terminy: „parlament”,  „prezydent”, 

- znają postać Gabriela Narutowicza, 

- umieją wymienić wybrane mniejszości narodowe II Rzeczypospolitej, 

- potrafią wymienić jedno z osiągnięć gospodarczych II Rzeczypospolitej, 

- umieją wymienić wybranych najwybitniejszych przedstawicieli kultury i sportu oraz ich osiągnięcie. 

Rozdział IV: Świat między wojnami 
- potrafią wskazać na mapie jedną ze zmian terytorialnych w Europie po I wojnie światowej, 

- znają postać Alberta Einsteina i jego osiągnięcia,  

- umieją podać przykład rozwoju techniki w dwudziestoleciu międzywojennym, 

- umieją podać przykład jednej z rozrywek, które rozpowszechniły się w okresie międzywojennym, 

- rozumieją skrót „ZSRR”, 

- znają postać Józefa Stalina, 

- umieją podać wybrane przykłady komunistycznego terroru, 

- znają termin „łagier”, 

- znają postać Adolfa Hitlera, 

- znają termin „obóz koncentracyjny”, „III Rzesza”,  

- potrafią częściowo omówić stosunek Hitlera do Żydów, 

- umieją podać wybrany przykład polityki zagranicznej III Rzeszy, 

- potrafią wymienić jedno z żądań Hitlera wobec Polski.  

Rozdział V: II wojna światowa 
- umieją wymienić jedną z przyczyn wybuchu II wojny światowej, 

- znają datę wybuchu II wojny światowej,  

- wiedzą, jakie wydarzenie zapoczątkowało jej wybuch, 

- znają datę agresji ZSRR na Polskę, 

- potrafią wymienić jedną z bitew kampanii wrześniowej, 

- potrafią przedstawić jedną z przyczyn klęski państwa polskiego we wrześniu 1939 r., 

- umieją wymienić jeden ze skutków klęski wrześniowej, 

- umieją wymienić wybrane państwa zaatakowane przez III Rzeszę, 

- znają fakt przystąpienia USA do wojny przeciw Hitlerowi, 

- znają datę zakończenia II wojny światowej, 

- wiedzą, które państwa poniosły klęskę w wojnie, 
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- potrafią wymienić jedną z bitew mających największy wpływ na przebieg II wojny światowej, 

- potrafią wymienić jedną z bitew, w której wzięli udział polscy żołnierze oraz jednego z ich dowódców, 

- znają fakt zrzucenia bomb atomowych na Japonię, 

- znają terminy: „okupacja”, „Armia Krajowa”, 

- potrafią wymienić przykłady wyniszczania narodu polskiego przez Niemców i ZSRR, 

- potrafią wymienić przykłady oporu Polaków wobec okupantów, 

- znają fakt wybuchu Powstania Warszawskiego i wiedzą, jak się skończyło,  
- umieją podać wybrane skutki klęski Powstania Warszawskiego, 

- wiedzą, czym była zbrodnia Katyńska, 

- wiedzą, czym było ludobójstwo wołyńskie, 

- rozumieją znaczenie terminu „Holocaust”, 

- wiedzą, czym były obozy zagłady, 

- umieją wymienić Auschwitz-Birkenau jako przykład największego niemieckiego obozu zagłady na ziemiach polskich, 

- potrafią wymienić wybraną postać Polaka ratującego Żydów.  

Rozdział VI : Polska Rzeczpospolita Ludowa 
- rozumieją znaczenie terminu „zimna wojna”, 

- potrafią wymienić przykład państwa kapitalistycznego oraz przykład państwa z bloku komunistycznego, 

- znają nazwę „PRL”, 

- wiedzą, kto przejął władzę w powojennej Polsce, 

- wiedzą, od kogo zależna była Polska Rzeczpospolita Ludowa, 

- potrafią częściowo omówić stosunek władz komunistycznych wobec przeciwników, 

- znają termin „Żołnierze Niezłomni (Wyklęci)”, 

- potrafią częściowo scharakteryzować czasy stalinowskie w Polsce, 

- umieją podać przykłady trudności, z jakimi zmagali się mieszkańcy PRL, 

- potrafią wymienić przykład walki społeczeństwa polskiego z komunizmem, 

- znają postacie kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, 

- wiedzą, czym była „Solidarność”, 

- rozumieją terminy: „związek zawodowy”, „strajk”, 

- wiedzą, kim był Lech Wałęsa. 

Rozdział VII: Współczesna Polska 
- wiedzą, czym były obrady „Okrągłego Stołu”, 

- znają fakt wyborów 4 czerwca 1989 r., 

- potrafią wymienić jedną z najważniejszych zmian, jakie nastąpiły w Polsce w latach 1989–1991, 

- znają nazwę współczesnego państwa polskiego oraz rozumieją termin „III Rzeczpospolita”,  

- umieją wskazać na mapie III Rzeczpospolitą i jej wybranych sąsiadów, 

- umieją wymienić jeden z organów władzy w Polsce, 

- potrafią wymienić jednego z prezydentów Rzeczypospolitej wybranych w demokratycznych wyborach, 

- umieją podać po jednym przykładzie praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej, 

- wiedzą, czym zajmują się Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, 

- umieją podać przykład jednej z grup społecznych w społeczeństwie III Rzeczypospolitej, 

- rozumieją rolę, jaką odgrywają określone grupy społeczne w społeczeństwie, 

- znają termin „Unia Europejska”, 

- potrafią wymienić jedną z dziedzin, w jakich współpracują ze sobą państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

- umieją podać przykłady krajów należących do UE, 

- umieją rozpoznać jeden z symboli Unii Europejskiej, 

- znają datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

- wiedzą, co oznacza termin „NATO”. 

Rozdział VIII: Problemy ludzkości 
- potrafią wymienić wybrane zmiany, jakie zaszły w dziedzinie transportu w drugiej połowie XX w., 

- wiedzą, kim był Jurij Gagarin, 

- znają fakt lądowania człowieka na Księżycu, 

- potrafią częściowo wyjaśnić, jak rozwój komputerów, Internetu i telefonii komórkowej wpłynął na życie ludzi, 

- umieją podać po jednym przykładzie korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem mediów elektronicznych, 

- potrafią wymienić wybrane zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, 

- rozumieją znaczenie terminu „Trzeci Świat”, 

- umieją wymienić przykładowe problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy państw Trzeciego Świata, 

- umieją podać wybrany przykład działań pomocowych podejmowanych przez organizacje międzynarodowe i państwa, 

- rozumieją znaczenie terminu „terroryzm”, 

- potrafią wymienić jeden z  największych konfliktów zbrojnych ostatnich kilkudziesięciu lat, 

- umieją przedstawić jeden ze sposobów walki z międzynarodowym terroryzmem, 

- umieją podać jeden ze sposobów, jakimi państwa i organizacje międzynarodowe starają się zapobiegać konfliktom na świecie. 

Ocena dostateczna: 
Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości 
- umieją zaznaczyć na osi czasu datę III rozbioru Polski, 

- potrafią wyjaśnić znaczenie terminów: „emigracja”, „zabór”, 

- umieją wskazać na mapie Księstwo Warszawskie, 

- wiedzą, kim był książę Józef Poniatowski,  

- umieją zaznaczyć na osi czasu daty wybuchu i upadku Powstania Listopadowego, 

- umieją podać wybrane przyczyny wybuchu Powstania Listopadowego,  

- umieją podać wybrane przyczyny klęski Powstania Listopadowego,  

- znają miejsca wybranych spośród najważniejszych bitew Powstania Listopadowego, 

- potrafią wymienić wybrane skutki Powstania Listopadowego, 



 3 

- potrafią podać wybrane przyczyny Wielkiej Emigracji, 

- umieją wymienić wybranych najwybitniejszych przedstawicieli Wielkiej Emigracji oraz ich dzieła, 

- potrafią zaznaczyć na osi czasu datę wybuchu Powstania Styczniowego, 

- umieją podać wybrane przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego,  

- umieją podać wybrane przyczyny klęski Powstania Styczniowego,  

- potrafią wymienić wybrane skutki Powstania Styczniowego, 

- znają termin „branka”. 

Rozdział II: Pod zaborami 
- rozumieją znaczenie terminów: „germanizacja”, „rusyfikacja”, 

- umieją wymienić przykład polityki zaborców wobec Polaków, 

- umieją wymienić przykład oporu Polaków wobec polityki zaborców, 

- umieją wymienić wybranych najwybitniejszych twórców II p. XIX w.  oraz ich wybrane dzieła, 

- rozumieją znaczenie terminów: „związek zawodowy”, „strajk”, „fabrykant”, 

- potrafią opisać warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce, 

- umieją rozróżnić rzemieślnicze i fabryczne formy produkcji, 

- umieją wyjaśnić, jakie zastosowanie znalazł silnik parowy, 

- wiedzą, czym jest Nagroda Nobla. 

Rozdział III: Odrodzenie państwa polskiego 
- potrafią zaznaczyć na osi czasu okres, w którym trwała I wojna światowa, oraz datę podpisania traktatu wersalskiego, 

- umieją wskazać na mapie jedno z państw ententy i jedno z państw centralnych, 

- znają postać Włodzimierza Lenina, 

- umieją zaznaczyć na osi czasu datę odzyskania niepodległości przez Polskę, 

- znają postacie Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego,  

- potrafią zaznaczyć na osi czasu daty wybuchu III powstania śląskiego oraz Bitwy Warszawskiej, 

- umieją wyjaśnić znaczenie tych wydarzeń dla losów Polski i Europy, 

- znają terminy: „marszałek Polski” „partia”, 

- znają przyczynę i przykład skutków zamachu majowego, 

- potrafią wymienić jedną z trudności, z jakimi zmagało się odrodzone państwo polskie,  

- znają postać Eugeniusza Kwiatkowskiego,  

- umieją wymienić wybranych najwybitniejszych przedstawicieli kultury i sportu oraz ich osiągnięcia. 

Rozdział IV: Świat między wojnami 
- potrafią podać wybrane zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej, 

- potrafią wyjaśnić termin „dwudziestolecie międzywojenne”, 

- umieją podać przykłady rozrywek, które rozpowszechniły się w okresie międzywojennym, 

- wymieniają wybrane charakterystyczne cechy polityki Stalina wobec społeczeństwa ZSRR, 

- znają fakt upaństwowienia gospodarki w Związku Radzieckim, 

- znają terminy:  „rasizm”, „kanclerz”,  

- potrafią omówić stosunek Hitlera do Żydów, 

- umieją podać wybrany przykłady polityki zagranicznej III Rzeszy, 

- wiedzą, jaką politykę wobec Hitlera prowadziły państwa zachodnie, 

- umieją scharakteryzować stanowisko polskich władz wobec żądań niemieckich. 

Rozdział V: II wojna światowa 
- potrafią zaznaczyć na osi czasu daty rozpoczęcia II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę, 

- umieją wskazać na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę oraz linię podziału ziem polskich między Niemcy a ZSRR, 

- potrafią wymienić wybrane spośród najważniejszych państw walczących po stronie aliantów oraz sojuszników Niemiec, 

- umieją zaznaczyć na osi czasu datę zakończenia II wojny światowej, 

- potrafią wymienić przykłady bitew mających największy wpływ na przebieg II wojny światowej, 

- potrafią wymienić przykłady bitew, w których wzięli udział polscy żołnierze oraz ich dowódców, 

- znają terminy: „łapanka”, „polskie państwo podziemne”,  

- umieją zaznaczyć na osi czasu datę wybuchu Powstania Warszawskiego, 

- potrafią częściowo omówić przebieg Powstania Warszawskiego,  

- potrafią częściowo opisać sytuację ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką, 

- znają fakt wybuchu powstania w getcie warszawskim. 

Rozdział VI : Polska Rzeczpospolita Ludowa 
- rozumieją znaczenie terminu „wyścig zbrojeń”, 

- potrafią wymienić przykłady państw kapitalistycznych oraz przykłady państw z bloku komunistycznego, 

- umieją wskazać na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymienić przykłady jej sąsiadów, 

- znają skrót „PZPR”, 

- znają postać Bolesława Bieruta, 

- rozumieją, na czym polegała „dyktatura partii komunistycznej”, 

- rozumieją znaczenie terminu „opozycja demokratyczna”, 

- potrafią wymienić wybrane przykłady walki społeczeństwa polskiego z komunizmem, 

- umieją zaznaczyć na osi czasu daty powstania Solidarności i wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 

- znają postać Wojciecha Jaruzelskiego, 

- potrafią wymienić przykłady ograniczania praw i wolności obywatelskich Polaków w okresie stanu wojennego. 

Rozdział VII: Współczesna Polska 
- umieją wyjaśnić znaczenie terminu „Okrągły Stół”, 

- wiedzą, kto został  pierwszym prezydentem Polski wybranym w demokratycznych wyborach, 

- potrafią wymienić przykłady najważniejszych zmian, jakie nastąpiły w Polsce w latach 1989–1991, 

- umieją wymienić wybrane organy władzy w Polsce, 

- potrafią wymienić wybranych  prezydentów Rzeczypospolitej wybranych w demokratycznych wyborach, 

- potrafią wyjaśnić, czym są „władze samorządowe”,  
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- rozumieją, czym są prawa człowieka, 

- umieją podać przykłady praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej, 

- wiedzą, czym jest ONZ, 

- umieją podać przykłady grup społecznych w społeczeństwie III Rzeczypospolitej, 

- rozumieją znaczenie pracy w życiu człowieka,  

- potrafią na podstawie różnych źródeł informacji podać przykłady najistotniejszych problemów współczesnych Polaków, 

- potrafią wymienić przykłady dziedzin, w jakich współpracują ze sobą państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

- umieją rozpoznać symbole Unii Europejskiej, 

- umieją zaznaczyć na osi czasu datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

- potrafią wymienić korzyści związane z przynależnością Polski do UE. 

Rozdział VIII: Problemy ludzkości 
- rozumieją termin „podbój kosmosu”, 

- znają powiedzenie „świat stał się mniejszy”,  

- potrafią wyjaśnić, jak rozwój komputerów, Internetu i telefonii komórkowej wpłynął na życie ludzi, 

- umieją podać przykłady korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem mediów elektronicznych, 

- rozumieją podział świata na bogatą Północ i biedne Południe, 

- potrafią wymienić przykłady największych konfliktów zbrojnych ostatnich kilkudziesięciu lat, 

- umieją przedstawić przykłady walki z międzynarodowym terroryzmem. 

Ocena dobra: 
Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości 
- potrafią podać datę wybuchu rewolucji francuskiej, 

- potrafią podać datę III rozbioru Polski, 

- umieją przedstawić okoliczności, w jakich doszło do utworzenia Legionów Polskich we Włoszech, 

- umieją podać datę wybuchu i upadku Powstania Listopadowego, 

- umieją podać przyczyny wybuchu Powstania Listopadowego,  

- umieją podać przyczyny klęski Powstania Listopadowego, 

- potrafią wskazać na mapie obszar Królestwa Polskiego,  

- potrafią wyjaśnić znaczenie terminu „represje”, 

- potrafią wymienić skutki Powstania Listopadowego, 

- potrafią podać przyczyny Wielkiej Emigracji, 

- umieją wymienić najwybitniejszych przedstawicieli Wielkiej Emigracji oraz ich dzieła, 

- potrafią podać datę wybuchu Powstania Styczniowego, 

- umieją podać przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego,  

- umieją podać przyczyny klęski Powstania Styczniowego,  

- potrafią wymienić skutki Powstania Styczniowego, 

- rozumieją znaczenie terminów: „manifestacja”, „katorga”. 

Rozdział II: Pod zaborami 
- rozumieją znaczenie terminu „cenzura”,  

- umieją wymienić przykłady polityki zaborców wobec Polaków, 

- umieją wymienić przykłady oporu Polaków wobec polityki zaborców, 

- umieją wymienić wybranych najwybitniejszych twórców II p. XIX w.  oraz ich wybrane dzieła, 

- rozumieją znaczenie terminów: „rewolucja przemysłowa”, „manufaktura”, 

- potrafią opowiedzieć o rozwoju przemysłu w XIX w., 

- potrafią  rozróżnić emigrację polityczną i zarobkową, 

- umieją ocenić wpływ rozwoju kolei żelaznych na życie ludzi, 

- umieją wymienić najważniejszych XIX - wiecznych odkrywców i wynalazców oraz ich odkrycia i wynalazki. 

Rozdział III: Odrodzenie państwa polskiego 
- potrafią podać daty wybuchu i zakończenia I wojny światowej oraz datę podpisania Traktatu Wersalskiego, 

- umieją wskazać na mapie wybrane państwa ententy i państwa centralne, 

- rozumieją znaczenie terminów: „front”, „wojna domowa”, 

- umieją wymienić nowe rodzaje broni zastosowanych podczas I wojny światowej, 

- umieją wymienić zasługi Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego dla Polski, 

- potrafią wyjaśnić, dlaczego dzień 11 listopada 1918 r. został uznany za datę odzyskania niepodległości przez Polskę 

- potrafią podać daty wybuchu III powstania śląskiego oraz Bitwy Warszawskiej, 

- umieją wskazać na mapie granice II Rzeczypospolitej, 

- umieją podać nazwy państw sąsiadujących z Polską w dwudziestoleciu międzywojennym, 

- znają datę zamachu majowego, 

- znają termin „opozycja”, 

- potrafią częściowo wyjaśnić, jakie zmiany zaszły w ustroju Polski po zamachu majowym,  

- umieją wymienić mniejszości narodowe i religijne  II Rzeczypospolitej, 

- potrafią wymienić trudności, z jakimi zmagało się odrodzone państwo polskie, 

- potrafią wyjaśnić znaczenie terminów: „analfabetyzm”, „Centralny Okręg Przemysłowy”, 

- umieją wymienić najwybitniejszych przedstawicieli kultury i sportu oraz ich osiągnięcia. 

Rozdział IV: Świat między wojnami 
- znają postać Aleksandra Fleminga i jego osiągnięcia,  

- znają postać Charliego Chaplina, 

- potrafią podać na podstawie mapy wybrane zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej, 

- umieją rozwinąć skrót „ZSRR”, 

- rozumieją znaczenie terminów „totalitaryzm”, „propaganda”,  

- wymieniają charakterystyczne cechy polityki Stalina wobec społeczeństwa ZSRR, 

- potrafią wyjaśnić na czym polegało upaństwowienie gospodarki w Związku Radzieckim, 

- znają fakt „Wielkiego Głodu”,  
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- znają termin „nazizm", 

- wiedzą,  kogo Hitler obarczał winą za klęskę Niemiec w I wojnie światowej, 

- umieją wyjaśnić, czym była „noc kryształowa”, 

- potrafią wyjaśnić znaczenie terminów: „Wehrmacht”, „Armia Czerwona”, 

- potrafią wymienić  żądania wysuwane przez III Rzeszę wobec Polski, 

- wiedzą, czym był pakt Ribbentrop – Mołotow. 

Rozdział V: II wojna światowa 
- umieją podać przyczyny wybuchu wojny w 1939 r., 

- rozumieją znaczenie terminów: „kampania wrześniowa”, „internowanie”, 

- potrafią wymienić najważniejsze bitwy kampanii wrześniowej, 

- umieją wyjaśnić znaczenie terminów: „alianci”, „koalicja antyhitlerowska”,  

- potrafią zaznaczyć na osi czasu daty ataku III Rzeszy na ZSRR i przystąpienia USA do koalicji antyhitlerowskiej, 

- potrafią wymienić najważniejsze państwa walczące po stronie aliantów oraz sojuszników Niemiec, 

- znają datę zakończenia II wojny światowej, 

- potrafią wymienić bitwy mające największy wpływ na przebieg II wojny światowej, 

- potrafią wymienić bitwy, w których wzięli udział polscy żołnierze oraz ich dowódców, 

- umieją wytłumaczyć, w jaki sposób Niemcy i ZSRR dążyły do wyniszczenia narodu polskiego, 

- potrafią wymienić formy oporu polskiego społeczeństwa wobec okupantów, 

- znają termin „getto”, 

- znają datę wybuchu Powstania Warszawskiego, 

- potrafią omówić przebieg Powstania Warszawskiego, 

- umieją wymienić największe getta i hitlerowskie obozy koncentracyjne,  

- potrafią opisać sytuację ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką, 

- rozumieją znaczenie terminów: „obóz zagłady”, „konspiracja”,  

- potrafią wymienić wybrane postacie Polaków ratujących Żydów, 

- umieją wymienić Auschwitz-Birkenau jako przykład największego niemieckiego obozu zagłady na ziemiach polskich. 

Rozdział VI : Polska Rzeczpospolita Ludowa 
- rozumieją znaczenie terminów: „NATO”, Układ Warszawski, 

- potrafią wymienić państwa należące do NATO oraz kraje tworzące Układ Warszawski, 

- umieją wyjaśnić, w jakich dziedzinach USA i ZSRR rywalizowały ze sobą w drugiej połowie XX w., 

- umieją wskazać na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wszystkich  jej sąsiadów, 

- umieją rozwinąć skróty „PZPR” i „PRL”,  

- potrafią opowiedzieć o PRL, używając wyrażeń: „zależność od ZSRR”, „odbudowa zniszczeń wojennych”,  

- umieją podać przykłady świadczące o zależności Polski od ZSRR, 

- umieją wymienić wybrane trudności, z jakimi zmagali się mieszkańcy PRL, 

- potrafią zaznaczyć na osi czasu daty wystąpień w Poznaniu w 1956 r., na Wybrzeżu  

w 1970 r. oraz w Radomiu, Ursusie i Płocku w 1976 r., 

- potrafią wymienić żądania uczestników manifestacji organizowanych w PRL przeciwko rządom komunistów,  

- wiedzą,  w jaki sposób władze komunistyczne odnosiły się do manifestacji organizowanych przez społeczeństwo, 

- znają termin „Milicja Obywatelska”, 

- znają daty powstania Solidarności i wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 

- znają postacie przywódców „Solidarności”,  

- znają postać księdza Jerzego Popiełuszki, 

- rozumieją, na czym polegała walka bez przemocy prowadzona przez działaczy opozycji demokratycznej. 

Rozdział VII: Współczesna Polska 
- umieją wyjaśnić znaczenie terminu „wolne wybory”, 

- potrafią zaznaczyć na osi czasu daty obrad Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów, 

- wiedza, kim był Tadeusz Mazowiecki,  

- potrafią wymienić najważniejsze zmian, jakie nastąpiły w Polsce w latach 1989–1991, 

-umieją zaznaczyć na osi czasu datę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

- potrafią wyjaśnić termin „konstytucja”, 

- umieją wskazać na mapie III Rzeczpospolitą i jej sąsiadów, 

- umieją wymienić organy władzy w Polsce, 

- potrafią wymienić kompetencje poszczególnych organów władzy państwowej w Polsce, 

- umieją wymienić prezydentów Rzeczypospolitej wybranych w demokratycznych wyborach, 

- potrafią wymienić przykłady działań realizowanych przez władze gminy, powiatu i województwa,  

- potrafią  określić rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie przestrzegania praw człowieka na świecie, 

- umieją omówić wybrane prawa dziecka, 

- umieją wymienić uczniowskie prawa i obowiązki, 

- potrafią omówić rolę, jaką odgrywają określone grupy społeczne w społeczeństwie, 

- rozumieją znaczenie terminów: „kwalifikacje”, prywatyzacja”,  

- umieją wyjaśnić znaczenie terminu „integracja”, 

- potrafią wymienić główne dziedziny, w jakich współpracują ze sobą państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

- znają datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

- umieją podać przykład działań podejmowanych przez państwa członkowskie wspólnoty w celu integracji, 

- umieją zaznaczyć na osi czasu datę przystąpienia Polski do NATO, 

- potrafią wymienić ograniczenia związane z przynależnością Polski do UE. 

Rozdział VIII: Problemy ludzkości 
- umieją zaznaczyć na osi czasu datę lądowania człowieka na Księżycu, 

- umieją wymienić zmiany, jakie zaszły w dziedzinie transportu w drugiej połowie XX w., 

- potrafią oceniać, w jaki sposób rozwój nauki i techniki wpłynął na życie człowieka oraz środowisko naturalne, 

- umieją określa, czym jest „kultura masowa”, 
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- potrafią wymienić zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, 

- umieją wymienić problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy państw Trzeciego Świata, 

- umieją podać przykłady działań pomocowych podejmowanych przez organizacje międzynarodowe i państwa, 

- potrafią zaznaczyć na osi czasu datę ataku terrorystycznego na World Trade Center, 

- umieją wyjaśnić znaczenie terminu „wojna lokalna”,  

- umieją tłumaczyć, jakie są przyczyny napiętych relacji między Zachodem a światem islamskim, 

- potrafią wyjaśnić, jakie zagrożenia stwarza terroryzm. 

Ocena bardzo dobra: 
Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości 
- potrafią wyjaśnić znaczenie terminu „rewolucja”, 

- umieją opisać sytuację Rzeczypospolitej na przełomie XVIII i XIX w., 

- potrafią podać, z jakich ziem składało się Księstwo Warszawskie, 

- potrafią wyjaśnić znaczenie terminów: „konfiskata”, „detronizacja”, 

- umieją wymienić obszary wchodzące w skład Królestwa Polskiego,  

- znają miejsca najważniejszych bitew Powstania Listopadowego, 

- potrafią wymienić państwa, do których po upadku Powstania Listopadowego udało się najwięcej Polaków, 

- rozumieją znaczenie terminu „romantyzm”, 

- umieją wymienić cele walki powstańców styczniowych, 

- umieją podać przykłady represji zastosowanych przez Rosję wobec Polaków po klęsce powstania z lat 1863–1864. 

Rozdział II: Pod zaborami 
- rozumieją znaczenie terminu „spółdzielnia”,   

- potrafią podać przyczyny strajku szkolnego polskich dzieci we Wrześni w 1901 r., 

- rozumieją znaczenie terminów: „socjalizm”, „komunizm”,  

- umieją wymienić najlepiej rozwinięte gałęzie przemysłu w każdym z zaborów, 

- umieją wskazać  na mapie państwa, w których najczęściej osiedlali się emigranci z ziem polskich, 

- potrafią omówić postęp, jaki dokonał się w medycynie i naukach przyrodniczych w XIX w.. 

Rozdział III: Odrodzenie państwa polskiego 
- umieją wskazać na mapie państwa ententy i państwa centralne, 

- rozumieją znaczenie terminu „bolszewicy”, 

- potrafią wytłumaczyć, jaki cel przyświecał utworzeniu Legionów Polskich, 

- potrafią podać datę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 

- umieją wymienić i wskazać na mapie obszary, o które Rzeczpospolita toczyła walki w latach 1918–1921, 

- umieją wytłumaczyć, w jakim celu wybuchły Powstanie Wielkopolskie i III Powstanie Śląskie, 

- potrafią wyjaśnić znaczenie terminów: „ziemiaństwo”, „grekokatolicyzm”, 

- umieją wytłumaczyć, na czym polegał demokratyczny charakter państwa polskiego do 1926 r., 

- potrafią wymienić mniejszości narodowe i religijne  II Rzeczypospolitej, 

- umieją wskazać na mapie Gdynię, 

- umieją przedstawić znaczenie budowy portu w Gdyni i powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego dla II Rzeczypospolitej. 

Rozdział IV: Świat między wojnami 
- znają postać Charlesa Lindbergha,  

- potrafią podać na podstawie mapy zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej, 

- potrafią wytłumaczyć, jakie znaczenie dla rozwoju nauki miały osiągnięcia Aleksandra Fleminga i Alberta Einsteina, 

- umieją wytłumaczyć, czym był Wielki Głód, 

- umieją zaznaczyć na osi czasu datę objęcia urzędu kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera, 

- potrafią podać charakterystyczne cechy polityki Adolfa Hitlera wobec społeczeństwa niemieckiego, 

- rozumieją znaczenie terminu „Prusy Wschodnie”, 

- potrafią scharakteryzować politykę ustępstw prowadzoną przez państwa zachodnie względem Hitlera, 

- potrafią wytłumaczyć, jakie zagrożenie dla Rzeczypospolitej stwarzał tajny protokół dołączony do paktu Ribbentrop-Mołotow. 

Rozdział V: II wojna światowa 
- potrafią omówić wkład ludności cywilnej w obronę kraju w 1939 r., 

- umieją przedstawić skutki klęski Polski w kampanii wrześniowej, 

- umieją wyjaśnić znaczenie terminów: „inwazja”, „państwa osi”, 

- umieją wskazać na mapie kraje, które padły ofiarą agresji hitlerowskiej, 

- potrafią wytłumaczyć, jakie znaczenie dla dalszych losów II wojny światowej miało przyłączenie się Stanów Zjednoczonych i Związku 

Radzieckiego do walki po stronie aliantów, 

- potrafią wymienić nazwy państw, które najbardziej przyczyniły się do klęski Niemiec i Japonii, 

- potrafią wytłumaczyć, jakie zagrożenia dla ludzkości niesie użycie broni atomowej, 

- umieją wskazać na mapie największe getta i hitlerowskie obozy koncentracyjne, 

- umieją opowiedzieć o zbrodniach katyńskiej i wołyńskiej, 

- potrafią zaznaczyć na osi czasu datę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 

- potrafią wytłumaczyć, czym był Holocaust, 

- potrafią wymienić postacie Polaków ratujących Żydów.  

 Rozdział VI : Polska Rzeczpospolita Ludowa 
- umieją wytłumaczyć, z czego wynikał podział powojennej Europy, 

- znają znaczenie terminów: „Żelazna kurtyna”, „mur berliński”, 

- potrafią podać nazwy obszarów przyłączonych do państwa polskiego po 1945 r., 

- umieją wyjaśnić, w jaki sposób komuniści przejęli władzę w powojennej Polsce, 

- umieją scharakteryzować stosunek komunistycznych władz do działaczy opozycyjnych, 

- potrafią wymienić skutki przejęcia władzy w Polsce przez komunistów, 

- potrafią wytłumaczyć, czym było i jakie problemy powodowało centralne planowanie w gospodarce, 

- umieją wymienić trudności, z jakimi zmagali się mieszkańcy PRL, 
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- znają daty wystąpień w Poznaniu w 1956 r., na Wybrzeżu w 1970 r. oraz w Radomiu, Ursusie i Płocku w 1976 r., 

- znają termin „Radio wolna Europa”, 

- umieją przedstawić stosunek władz komunistycznych do żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego, 

- umieją wyjaśnić, jaką rolę odegrał papież Jan Paweł II w walce Polaków o swobody demokratyczne, 

- potrafią wyjaśnić, w jakich okolicznościach powstała Solidarność i jakie żądania wysuwała wobec rządzących. 

Rozdział VII: Współczesna Polska 
- znają daty obrad Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów, 

- potrafią wymienić najważniejsze zmian, jakie nastąpiły w Polsce i w Europie w latach 1989–1991, 

- znają datę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

- umieją wyjaśnić znaczenie terminów: „wolne media”, „opinia publiczna”, 

- potrafią wytłumaczyć, w czym wyraża się demokratyczny charakter państwa polskiego, 

- umieją na przykładach omówić zakres działań oraz sposób powoływania władz samorządowych w naszym kraju, 

- umieją podać nazwy instytucji, do których mogą się zwrócić młodzi ludzie, gdy ich prawa są łamane, 

- potrafią wytłumaczyć na konkretnym przykładzie, na czym polega społeczny podział pracy, 

- potrafią wyjaśnić znaczenie terminu „gospodarka rynkowa”, 

- umieją podać przykłady działań podejmowanych przez państwa członkowskie wspólnoty w celu integracji, 

- umieją wytłumaczyć, w czym wyraża się europejska solidarność, 

- znają datę przystąpienia Polski do NATO, 

- potrafią określić, jakie znaczenie dla Polaków miało przystąpienie Rzeczypospolitej do strefy Schengen. 

Rozdział VIII: Problemy ludzkości 
- znają datę lądowania człowieka na Księżycu, 

- znają postać Neila Armstronga,  

- potrafią wytłumaczyć, co oznacza powiedzenie „świat stał się mniejszy” i wskazać przyczyny tego zjawiska,  

- potrafią wyjaśnić, dlaczego współczesny świat jest nazywany globalną wioską,  

- potrafią podać przykłady korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem mediów elektronicznych, 

- rozumieją znaczenie terminu „slumsy”, 

- umieją wskazać na mapie obszary, w których odsetek ludzi cierpiących głód jest najwyższy, 

- znają datę ataku terrorystycznego na World Trade Center, 

- potrafią wyjaśnić, jak społeczność międzynarodowa reaguje na wybuchy konfliktów zbrojnych, 

- umieją opowiedzieć, w jaki sposób państwa i organizacje międzynarodowe starają się zapobiegać konfliktom na świecie, 

- umieją wytłumaczyć, dlaczego należy rozwiązywać spory za pomocą rozmów. 

Ocena celująca: 
Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniom oceny celującej.  

W przypadku pewnych braków w ich opanowaniu, nauczyciel może zdecydować, które wymagania wykraczające poza podstawę 

programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej. Mogą ją wówczas otrzymać uczniowie, którzy:  

– systematycznie i odpowiedzialnie przygotowują się do konkursów historycznych, 

– potrafią nie tylko korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umieją samodzielnie zdobyć 

wiadomości, 

– systematycznie wzbogacają swą wiedzę przez czytanie książek i artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku), 

– potrafią nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny – skutki) ale również umieją powiązać problematykę 

historyczną z zagadnieniami poznawanymi w czasie lekcji innych przedmiotów, 

– wyrażają samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości, 

– potrafią udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. 

 

 

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania:  

Uczniowie powinni być przygotowani na bieżąco z trzech ostatnich lekcji do odpowiedzi ustnej lub kartkówki. 

Sprawdziany pisemne obejmujące więcej niż trzy lekcje będą zapowiadane dwa tygodnie przed ich przewidywanym terminem  

i poprzedzać je będą powtórzenia ustne. Uczniowie mogą poprawiać sprawdziany w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Również 

uczniowie nieobecni z różnych powodów w dniu pisania sprawdzianu lub dłużej z powodów innych niż choroba muszą go napisać w ciągu 

tygodnia od powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeśli tego nie uczynią, otrzymują ocenę niedostateczną. Uczniowie 

nieobecni dłużej z powodu choroby muszą to uczynić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym z nauczycie-

lem. Jeśli tego nie uczynią, również otrzymują ocenę niedostateczną.  

W każdym semestrze uczeń może jeden raz nie być przygotowany do lekcji ( z wyjątkiem, kiedy nieprzygotowanie ucznia zakłóciłoby tok 

lekcji,  zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć, na których wystawiana jest ocena śródroczna lub roczna), jednak musi to zostać zgłoszone 

nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, a nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku. Niezgłoszenie przez ucznia braku przygotowania 

do lekcji jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej lub minusa. Za pozostałe nieprzygotowania do lekcji uczeń otrzyma: za brak 

wiedzy lub umiejętności – ocenę niedostateczną, za brak zadania – minus (za trzy minusy – również ocenę niedostateczną).  

   Dodatkowa praca i aktywność będzie nagradzana oceną bardzo dobrą, celującą lub plusami (za trzy plusy uczniowie otrzymują ocenę 

bardzo dobrą).  
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SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ, 

czyli za co otrzymasz ocenę z historii 

 

 

 

sposoby uwagi klasa IV 

ODPOWIEDZI USTNE 

materiał z 3 ostatnich lekcji  

bez zapowiedzi  

inny zapowiadany 
min 1/sem 

SPRAWDZIANY PISEMNE 
zapowiadane 2 tygodnie 

przed 
min 1/sem 

KARTKÓWKI 
materiał z 3 ostatnich lekcji 

bez zapowiedzi 
według potrzeb 

ZADANIA DOMOWE  na bieżąco 

AKTYWNOŚĆ  na bieżąco 

PRACA NA LEKCJACH  na bieżąco 

 
 

 

 

WAGI NAJWAŻNIEJSZYCH OCEN: 

 

 

Aktywność: 1 

Praca na lekcjach: 1 

Zadanie domowe: 2 

Odpowiedź ustna: 2 

Kartkówka: 2 

Sprawdzian: 3 

 
 


