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Dział ,,Walka o odzyskanie niepodległości” 

Uczeń: 

-  wskazuje na mapie Włochy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rosję  

− opowiada, w jakich okolicznościach powstał polski hymn narodowy  

− wie, kim był Jan Henryk Dąbrowski  

− opowiada o działalności Legionów Polskich  

− podaje daty powstań listopadowego i styczniowego  

− opowiada o przebiegu powstań narodowych  

− wskazuje najważniejsze skutki powstań  

− rozróżnia emigrację zarobkową i polityczną  

− opowiada o strajku dzieci we Wrześni  

− wymienia zasługi artystów dla rozwoju kultury polskiej i walki o podtrzymanie poczucia 

tożsamości narodowej  

− określa wiek wydarzeń, oblicza upływ czasu 

 

Dział ,,Pod zaborami” 

Uczeń:  

- wyjaśnia, na czym polegała polityka rusyfikacji i germanizacji  

− przedstawia różne metody walki o polskość  

− wyjaśnia, jaki wpływ miał rozwój przemysłu na życie codzienne ludzi  

− odróżnia odkrycie od wynalazku  

− podaje główne XIX-wieczne wynalazki i odkrycia  

− opowiada o rozwoju uprzemysłowienia w XIX w.  

− wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione miasta polskie  

− opisuje warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce 

 

 



Dział ,,Odrodzenie Polski” 

Uczeń: 

− określa, w jakich latach toczyła się I wojna światowa oraz wymienia uczestniczące w niej 

państwa  

− krotko opowiada o przebiegu wojny  

− wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość  

− wie, kim byli Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Jan Paderewski  

− wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej  

− wymienia najważniejsze wydarzenia dotyczące kształtowania granic polskich: wojna 

polskobolszewicka, powstania śląskie i plebiscyt  

− zna datę bitwy warszawskiej  

− określa wiek wydarzeń, oblicza upływ czasu 

 

Dział ,,Między wojnami” 

Uczeń: 

- wie, kim byli Lenin, Stalin i Hitler  

− określa, kto i kiedy przeprowadził rewolucję komunistyczną w Rosji  

− wyjaśnia, czym był stalinizm  

− charakteryzuje program nazistów  

− wymienia cechy państwa totalitarnego  

− podaje charakterystyczne cechy polityki Stalina i Hitlera wobec własnego społeczeństwa 

 

Dział ,,Druga wojna światowa” 

Uczeń: 

- podaje datę rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej  

− wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do agresji Niemiec i ZSRR na Polskę  

− wskazuje na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę  

− wyjaśnia, czym był Holocaust  

− charakteryzuje sytuację narodu polskiego w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej  

− opisuje sposoby walki Polaków z okupantami  

− przedstawia przebieg powstania warszawskiego, zna jego datę  

− określa wiek wydarzeń, oblicza upływ czasu 

 

 

Dział PRL 

Uczeń: 



- odnajduje na mapie kraje zdominowane przez ZSRR wskazuje podstawowe różnice 

ustrojowe między krajami Zachodu a państwami komunistycznymi  

− określa granice PRL, wymienia jej sąsiadów  

− rozumie pojęcia cenzura, opozycja demokratyczna  

− podaje główne cechy ustroju PRL  

− wylicza przyczyny społecznego niezadowolenia w Polsce pod rządami komunistów 

− wymienia najważniejsze wystąpienia społeczne skierowane przeciw rządom 

komunistycznym  

− podaje datę powstania NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia stanu wojennego 

 

Dział ,,Współczesna Polska i Świat” 

Uczeń: 

− wyjaśnia, czym były obrady okrągłego stołu  

− zna datę pierwszych wolnych wyborów  

− wie, kim byli Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki  

− rozumie pojęcia konstytucja, wolne wybory, wolność słowa, wolne media  

− podaje przykłady ważnych wydarzeń w historii III RP wskazuje największe sukcesy i 

główne problemy współczesnej Polski podaje przykłady praw i obowiązków obywatela  

− omawia wybrane prawa dziecka i podaje, gdzie można się zwrócić, gdy są one łamane  

− wymienia organy władzy RP charakteryzuje najważniejsze kompetencje władzy 

ustawodawczej wykonawczej i sądowniczej  

− rozumie pojęcie samorząd lokalny określa terytorium i liczbę ludności współczesnej Polski  

− wie, czym jest NATO i UE  

− rozpoznaje symbole unijne  

− opowiada o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej 

 

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 róźnego 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. 

 

 


