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Wymagania 

 

Dział ,,Polska pierwszych Piastów” 

Uczeń: 

-  opowiada legendę o początkach państwa polskiego  

− pokazuje na mapie plemiona, które weszły w skład państwa polskiego  

− wskazuje na mapie granice państwa polskiego za pierwszych Piastów, Gniezno  

− opisuje państwo Mieszka I używając pojęć plemię, gród, drużyna, książę  

− określa okoliczności przyjęcia przez Polskę chrztu − zna daty: 966 r., 1000 r., 1025 r.  

− wie kim byli Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry i św. Wojciech, Otton III  

− opowiada o misji św. Wojciecha  

− opisuje przebieg zjazdu gnieźnieńskiego  

− określa wiek wydarzeń, oblicza upływ czasu 

 

Dział ,,Społeczeństwo średniowiecza” 

Uczeń:  

− wyjaśnia znaczenie terminów duchowieństwo, styl romański i gotycki, zakon, reguła 

zakonna  

− opisuje klasztor średniowieczny i tryb życia mnichów  

− wie, kim był św. Franciszek z Asyżu  

− rozumie pojęcia rycerz, paź, giermek, pasowanie  

− opowiada kto i w jaki sposób mógł zostać rycerzem  

− wymienia cech idealnego rycerza  

− charakteryzuje zamek średniowieczny i jego mieszkańców  

− opisuje wygląd średniowiecznych miast i wsi, opowiada o zajęciach ich mieszkańców  

− wyjaśnia pojęcia rzemieślnik, cech, kupiec, burmistrz, mury miejskie, samorząd miejski  

− porównuje życie rycerza, mieszczanina i chłopa 

 



Dział ,,Polska i Krzyżacy” 

Uczeń: 

− wie, co wydarzyło się w latach: 1226 r., 1320 r., 1385 r., 1410 r., 1411 r.  

− wie, kim byli Konrad Mazowiecki, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Wierzynek, 

Jadwiga i Władysław Jagiełło, Ulrich von Jungingen, Kazimierz Jagiellończyk  

− wymienia dokonania Kazimierza Wielkiego  

− opowiada o uczcie u Wierzynka i założeniu Akademii Krakowskiej  

− wyjaśnia znaczenie terminu unia  

− wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej  

− przedstawia przebieg bitwy pod Grunwaldem  

− odnajduje na mapie Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie, Grunwald, Pomorze Gdańskie i 

Warmię, Mazowsze  

− określa wiek wydarzeń, oblicz upływ czasu 

 

Dział ,,Europejczycy odkrywają świat” 

Uczeń: 

− wymienia największych podróżników (Krzysztof Kolumb, Bartłomiej Diaz, Vasco da Gama, 

Ferdynand Magellan)  

− opowiada o dokonaniach Krzysztofa Kolumba, używając pojęć karawela, Nowy Świat, 

Indie, broń palna  

− lokalizuje w czasie i przestrzeni pierwszą odkrywczą wyprawę Kolumba  

− wymienia skutki odkryć geograficznych dla Europy i Ameryki  

− wymienia wielkich twórców odrodzenia (Michał Anioł, Leonardo da Vinci) i ich dzieła  

− opowiada o życiu M. Kopernika, używając pojęć uczony, astronom, odkrycie naukowe  

− tłumaczy, na czym polegała teoria Mikołaja Kopernika  

− wyjaśnia, co znaczy powiedzenie: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię 

 

Dział ,,W Rzeczpospolitej szlacheckiej” 

Uczeń: 

− wie, co wydarzyło się w latach: 1525 r., 1569 r., 1655 r., 1660 r., 1683 r.  

− wyjaśnia pojęcia demokracja szlachecka, sejmiki ziemskie, sejm walny, wolna elekcja, 

sejm elekcyjny, pospolite ruszenie, przywileje szlacheckie, liberu veto, pospolite ruszenie  

− opisuje prawa i obowiązki polskiej szlachty  

− przedstawia, kim byli Zygmunt Stary, Zygmunt August, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, 

Henryk Walezy, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski  

− opisuje życie dworskie na Wawelu w okresie panowania ostatnich Jagiellonów  

− opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty  



− rozumie pojęcia folwark, pańszczyzna, kmiecie, spichlerz, spław wiślany  

− wskazuje na mapie terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów  

− wymienia państwa, z którymi Polska walczyła w XVII w., wskazuje je na mapie 

 

Dział ,,Upadek Rzeczpospolitej” 

Uczeń: 

− wie, kim byli Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, 

Monteskiusz, Rubens,  

− opisuje, co wydarzyło się w latach 1764 r., 1772 r., 1773 r., 1791 r., 1792 r., 1793 r.  

− wskazuje na mapie przebieg rozbiorów Polski − podaje przykłady naprawy państwa 

polskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego  

− wyjaśnia pojęcie konstytucja  

− przedstawia założenia Konstytucji 3 maja oraz ocenia jej znaczenie  

− omawia przebieg powstania kościuszkowskiego, używając pojęć naczelnik powstania, 

kosynierzy  

− nazywa dziedziny nauki i techniki, w których w XVIII wieku dokonał się największy postęp, 

podaje przykłady  

− określa wiek wydarzeń, oblicza upływ czasu 

 

 

ZASADY OCENIANIA  

Ocenianie ma na celu Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w nauce 

• Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach oraz trudnościach w 

nauce ucznia 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 

• Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do 

dalszej pracy 

 

Formy oceniania (waga poszczególnych kategorii ocen) 

 

1. Kartkówki 

2. Odpowiedź ustna 

3. Referat 

4. Dłuższa praca pisemna przygotowana w domu 

5. Prace domowe 

6. Analiza źródeł różnego typu 



7. Znajomość mapy 

8. Sprawdziany 

 

   Sprawdziany (Pracy klasowe) 

1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 1 tydzień wcześniej 

2. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze 

sprawdziany 

3. Przy nieobecności usprawiedliwionej termin ustala się z nauczycielem. 

4. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej sprawdzian może odbyć się na następnych 

zajęciach (nauczyciel wybiera formę zaliczenia) 

5. Sprawdziany nauczyciel sprawdza w terminie do 3 tygodni 

6. Sprawdzone prace pisemne są do wglądu dla ucznia i jego rodziców (opiekunów) u 

nauczyciela. 

7. Stosuje się podział na grupy 

 

a) ustala się następujące kryteria dotyczące ocen cząstkowych (kategorii i wag): 

– oceny cząstkowe podlegają hierarchizacji; poszczególnym kategoriom ocen 

przypisane są odpowiednie wagi:  

- praca klasowa przekrojowa – waga 5; 

- praca roczna – waga 4; 

- kartkówka, odpowiedź ustna, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych – waga 3; 

- praca domowa, referat, prezentacja, praca na lekcji i praca w grupach, 

opracowania i pomoce dydaktyczne przygotowane przez ucznia – waga 3; 

b) wystawianie ocen okresowych (półrocznych i rocznych): 

 w ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikację uczniów w dwóch 

terminach: 

• śródroczną, 

• roczną – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, 

 przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, 

 oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ustalane jako wynik średniej 

ważonej ocen cząstkowych. Wagi poszczególnych ocen ustalają Przedmiotowe 

Zasady Oceniania,  

 w przypadku niezaliczenia wszystkich prac klasowych ocena klasyfikacyjna nie 

musi wynikać ze średniej ważonej. 



Poziomy wymagań na poszczególne oceny 

 

Ocena celująca: uczeń w pełni opanował przerobiony materiał i jest w stanie prezentować go 

bez względu na rodzaj i typ zadania, w pełni orientuje się w procesie historycznym (związki 

przyczynowo-skutkowe), w sposób aktywny korzysta z mapy, materiału źródłowego, co 

stanowi dlań bazę do samodzielnego formułowania wniosków, opinii, tez i ocen, ogólnie – 

biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych 

i praktycznych, jest gotowy i chętny do samodzielnego zdobywania informacji 

z różnorodnych źródeł. 

Wywiązuje się absolutnie ze wszystkich nakładanych nań obowiązków (prace domowe, 

semestralne, klasowe) w podstawowym (tzw. „pierwszym”) terminie uzyskując najwyższe, tj. 

celujące i bardzo dobre oceny. Jest zawsze przygotowany do zajęć. 

Ocena bardzo dobra: uczeń spełnia wymienione wyżej kryteria, wyjąwszy te z ostatniego 

akapitu. 

Ocena dobra: uczeń opanował w wyszczególnionym niżej zakresie przerobiony materiał 

(faktografia) z uwzględnieniem procesu historycznego (związki przyczynowo-skutkowe), 

w sposób aktywny korzysta z mapy (jej analiza podstawą do formułowania tez rekonstrukcji 

wyżej wymienionych procesów), nie ma problemu z interpretacją źródeł historycznych i ich 

identyfikacją ze względu na rodzaj; jest w stanie samodzielnie poszukiwać dodatkowych 

informacji; brak należytej precyzji w formułowaniu własnych opinii, wniosków, rozwiązuje 

samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne etc. 

Ocena dostateczna: uczeń opanował w wyszczególnionym niżej zakresie przerobiony 

materiał (faktografia), bez uwzględnienia związków przyczynowo-skutkowych. Potrafi 

korzystać z mapy w zakresie biernym, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne 

i praktyczne. Braki wyżej wymienione mają wpływ na problemy w formułowaniu własnych 

opinii i wniosków. 

Ocena dopuszczająca: uczeń opanował w wyszczególnionym niżej zakresie przerobiony 

materiał (faktografia), bez uwzględnienia związków przyczynowo-skutkowych, braki dotyczą 

pracy z mapą, źródłami, przy czym istnieje możliwość ich ograniczonego uzupełnienia w 

zakresie pracy samodzielnej. 

Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowego zakresu przerobionego materiału 

(faktografia), nie potrafi przedstawić związków przyczynowo-skutkowych, posługiwać się 

mapą, nie rozumie czytanych treści, nie jest w stanie wykonać prac domowych. Braki są na 

tyle duże, iż nie jest on ich w stanie samodzielnie nadrobić. 



 

Skala ocen / Grade-awarding criteria 

100%                6 CELUJĄCY / EXCELLENT  

96% - 99%    5+ BARDZO DOBRY PLUS / VERY GOOD PLUS  

95% - 91%    5 VERY GOOD / BARDZO DOBRY 

90% - 84%   4+ GOOD PLUS / DOBRY PLUS 

83% - 75%   4 GOOD / DOBRY 

74% - 60%    3+ PASS PLUS / DOSTATECZNY PLUS 

59% - 51%    3 PASS / DOSTATECZNY 

50% - 36%    2+ LOW PASS / DOPUSZCZAJĄCY PLUS 

35% - 0%    1 FAIL / NIEDOSTATECZNY 

 

Prawa i obowiązki ucznia / Pupils’ Rights and Duties 

Uczniowie mają prawo być nieprzygotowani do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, pracy 

domowej, przygotowania do odpowiedzi) raz w semestrze bez żadnych konsekwencji. 

 

 


