
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 
dla klas 4-8 

obowiązujące w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 77 w Warszawie 
 
 
 

I. Ocenianie ma na celu:  
 
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.  
2. Pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju.  
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  
4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  
i uzdolnieniach ucznia.  
5. Porównywanie wiedzy i umiejętności ucznia ze standardami edukacyjnymi.  
6. Dokonanie klasyfikacji ucznia i sprawdzenie jego stopnia przygotowania do dalszego 
etapu kształcenia.  
 
 
II. Zasady oceniania uczniów. 
 
1. Uczeń jest oceniany według znanych kryteriów, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  
Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapisy w e-dzienniku.  
Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 - 6.  
2. W trakcie nauki przedmiotu oceniane są:  
a) wiadomości (wiedza), 
b) umiejętności, 
c) postawa - aktywność,  
d) kreatywność (twórcze podejście do nauki). 

3. Sprawdziany. 
a) Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów:  
b) Ich termin ustalony zostaje, co najmniej tydzień wcześniej i zapisany w e-dzienniku;  
c) Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (choroba, wyjazd itp.), ma 
obowiązek zaliczyć pisemnie lub ustnie sprawdzany materiał (formę zaliczenia ustala 

nauczyciel w porozumieniu z uczniem) w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. 
Jeśli uchyla się od tego obowiązku po tym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.  
d) Wyniki sprawdzianu nauczyciel podaje do 2 tygodni po jego przeprowadzeniu.  
e) Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną i 
dopuszczającą. Sprawdzian można poprawiać tylko jeden raz. 
f) Ocena z poprawy sprawdzianu zostaje wpisana do e-dziennika, przy czym obie są 
brane pod uwagę;  
g) Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się przeliczanie punktów na procenty, a 
następnie zostaje wystawiona ocena według następujących kryteriów: 
  
100% - 98%  - celująca  
97%   - 90 % - bardzo dobra  
89%   - 75%  - dobra  
74%   - 50%  - dostateczna  
49%   - 30%  - dopuszczająca  

 



Jeżeli sprawdziany są ujednolicone dla całej klasy, dla uczniów z obniżonymi 
możliwościami stosuje się inne kryteria oceniania prac dostosowane do indywidualnych 
potrzeb ucznia.  
4. Kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich 3 lekcji i nie muszą być zapowiadane. 
Kartkówkę można poprawić według tych samych zasad, co ocenę ze sprawdzianu. 
5. Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu półrocza zgłosić brak przygotowania do zajęć (nie 
dotyczy to sprawdzianów i kartkówek). Nieprzygotowanie obejmuje:  
a) odpowiedź ustną,  
b) brak zdania domowego,  
c) brak zeszytu przedmiotowego,  
Jeśli uczeń nie zgłosi faktu nieprzygotowania na początku lekcji, otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
6. Stwierdzone odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w 
czasie sprawdzianów równa się ocenie niedostatecznej.  
7. Prace domowe napisane niesamodzielnie nie są oceniane.  
8. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być 
prowadzony systematycznie i estetycznie. Uczeń w przypadku nieobecności w szkole 
ma obowiązek uzupełnić zeszyt w terminie 7 dni po powrocie do szkoły. Zeszyty mogą 
być sprawdzane przez nauczyciela w dowolnym momencie 
9. Podczas zapowiedzianego z tygodniowym wyprzedzeniem powtórzenia wiadomości, 
ucznia obowiązuje znajomość materiału z wyznaczonego działu.  
10. Ustalona na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko 
w wyniku egzaminu poprawkowego.  
 
 
III. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
 
1. Formy ustne:  
a) odpowiedzi,  
b) wypowiedzi w klasie (aktywność).  
2. Formy pisemne:  
a) sprawdziany,  
c) kartkówki,  
d) prace domowe,  
e) prace długoterminowe, 
f) wykonywanie notatek. 
3. Formy praktyczne:  
a) projekty,  
b) prace na lekcji (indywidualnie lub w grupach). 
4. Podejmowanie zadań dodatkowych: 
a) udział w konkursach i olimpiadach, 
b) samodzielne wykonywanie zadań dodatkowych, 
c) zaangażowanie w naukę przedmiotu. 
 
 
IV. Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i rocznej.  
 
1. Na ocenę śródroczną/końcoworoczną wpływ mają następujące formy aktywności:  
sprawdzian      
projekt      
osiagnięcia w konkursach      
zaangażowanie (raz w semestrze)  



kartkówka       
odpowiedź ustna      
praca na lekcji     
zadanie dodatkowe      
praca domowa     
wykonywanie notatek   
aktywność na lekcjach    
 
2. Dopuszcza się stosowanie innych form aktywności związanych ze specyfiką 
przedmiotu, o których mowa w PZO.  
3. Podstawą wystawienia oceny środkoworocznej i końcoworęcznej są wszystkie 
otrzymane oceny (w przypadku prac poprawionych - obie oceny).  
4. Warunkiem otrzymania śródrocznej i końcoworocznej oceny dopuszczającej jest 
uzyskanie przewagi ocen pozytywnych. 
5. Ocena semestralna, końcoworoczna może zostać podwyższona przez nauczyciela, 
jeśli uczeń robi postępy w nauce, czy też przejawia dużą aktywność i systematyczność w 
uczeniu się. Analogicznie ocena może zostać obniżona.  
6. Przy ocenach rocznych nie stosujemy „+” i „-”.  
7. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, to powinien napisać go po ustaleniu terminu z 
nauczycielem, w przypadku braku oceny otrzyma ocenę niedostateczną.  
8. Ocena końcoworoczna może być wynikiem średniej ocen semestralnych, ale tylko w 
przypadku uzyskania pozytywnych ocen w pierwszym semestrze (co najmniej oceny 
dopuszczającej).  
9. Laureaci w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim, które potwierdzają doskonałą znajomość całości podstawy programowej z 
przedmiotu, bez względu na oceny cząstkowe otrzymują roczną ocenę celującą.  
 
 
V. Dostosowanie wymagań dla uczniów z dysfunkcjami.  
 
1. Wydłużenie czasu pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej.  
2. W przypadku ucznia z:  
a) dysleksją:  
- indywidualna pomoc w czytaniu tekstu ze zrozumieniem,  
- nie wymaganie głośnego czytania tekstu przy klasie,  
- dawanie czasu na zastanowienie się,  
- nie dyskwalifikowanie sprawdzianów pisemnych za błędy, jeśli tok rozumowania jest 
prawidłowy, 
- w momencie obniżenia koncentracji uwagi mobilizowanie ucznia do aktywności;  
b) dysgrafią:  
- nieocenianie estetyki prac,  
- ograniczenie oceniania na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, niekiedy 
odpytywanie indywidualne, częste ocenianie prac domowych;  
c) dysortografią:  
- wydłużenie czasu pracy na lekcji (odpowiedzi i prac pisemnych),  
- posadzenie ucznia blisko tablicy,  
- nie obniżenie ocen za błędy ortograficzne,  
- dążenie do tego, by uczeń opanował poprawną pisownię podstawowych pojęć;  
d) dyskalkulią (dyskalkulia z dysleksją):  
- postępowanie zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.  
- skierowanie ucznia w porozumieniu z rodzicami na zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze.  



 
 
VI. Wymagania z historii na poszczególne oceny szkolne. 
 
Klasa 4. 
 

Ocena Wkład pracy, zakres wiadomości i umiejętności 

celujący Uczeń wykonuje polecenia i zadania bezbłędnie.  
Bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
Samodzielnie rozwiązuje trudniejsze zadania. 
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu 
Uczestniczy w różnych konkursach i odnosi w nich sukcesy.  
Uczeń rozumie i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia historyczne.  
Zna pojęcia: historia, archeologia, rodzina, ród, genealogia, tradycja, 
mała i duża ojczyzna, patriotyzm, region, naród, polonia, oś czasu, 
chronologia, era, epoka, milenium, mapa i plan historyczny, legenda i 
skala mapy, Słowianie, dynastia, Polanie, zakon, klasztor, akademia, 
pasowanie, rycerz, paź, giermek, zamek, kodeks rycerski, unia, hetman, 
husaria, Szkoła Rycerska, powstanie kościuszkowskie, kosynierzy, 
Legiony Polskie we Włoszech, nagroda nobla, Legiony Polskie w I wś, 
powstania wielkopolskie i śląskie, bitwa warszawska, port w Gdyni i COP, 
„Szare Szeregi”, Armia Krajowa, powstanie warszawskie, „Żołnierze 
wyklęci”, „Solidarność”, „Okrągły stół”, III Rzeczpospolita. 
Potrafi: określić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, dokonać 
podziału źródeł historycznych, posługiwać się drzewem genealogicznym, 
opisać tradycje lokalne, rozpoznać i opisać symbole narodowe, nazwać i 
umiejscowić w czasie epoki historyczne, umieścić wydarzenia na osi 
czasu, posługiwać się liczbami rzymskimi, obliczać upływ czasu między 
wydarzeniami i zamieniać datę na wiek, sporządzić i czytać legendę 
mapy, wyjaśnić rolę średniowiecznych klasztorów, opisać życie na 
średniowiecznym zamku i uzbrojenie śreniowiecznego rycerza, opisać 
dokonania epoki renesansu i oświecenia, przebieg walk o granice Polski 
niepodległej, przedstawić osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej, opisać 
postawy Polaków w czasie okupacji, wyjaśnić sytuację Polski po II wś i 
okoliczności upadku komunizmu w Polsce. 
Zna postacie historyczne i ich dokonania: Mieszka I, Dobrawy, Bolesława 
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława 
Jagiełly, Zawiszy Czarnego, Mikołaja Kopernika, Jana Zamoyskiego, 
Jana Sobieskiego, Stefana Czarnieckiego, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Wybickiego, Jana Henryka 
Dąbrowskiego, Romulada Traugutta, Marii Skłodowskiej-Curie, polskich 
noblistów, Józefa Piłsudskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jana Pawła 
II, założycieli „Solidarności”. 
Zna przyczyny i skutki wydarzeń: chrztu Polski, zjazdu gnieźnieńskiego, 
pierwszej koronacji, sprowadzenia Krzyżaków do Polski, założenia 
Akademii Krakowskiej, wojen Polski z sąsiadami w XVII wieku, rozbiorów 
Polski, powstania Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego, 
powstania styczniowego, dokonań Marii Skłodowskiej-Curie, odzyskania 
niepodległości przez Polskę, wojny polsko-bolszewickiej, okupacji i 
powstania ruchu oporu w czasie II wś, powstania warszawskiego, 
wprowadzenia komunizmu w Polsce, wyboru Jana Pawła II na papieża, 
powstania, „Solidarności”, narodzin III Rzeczpospolitej. 

bardzo dobry Uczeń dobrze wykonuje zadania i polecenia nauczyciela.  
Aktywnie uczestniczy w lekcjach.  



Zawsze i z własnej inicjatywy nadrabia zaległości.  
Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Dostrzega problemy, jasno i precyzyjnie prezentuje swoje myśli. 
Zna pojęcia: historia, archeologia, rodzina, ród, genealogia, tradycja, 
mała i duża ojczyzna, patriotyzm, region, naród, polonia, oś czasu, 
chronologia, era, epoka, milenium, mapa i plan historyczny, legenda i 
skala mapy, Słowianie, dynastia, Polanie, zakon, klasztor, akademia, 
pasowanie, rycerz, paź, giermek, zamek, kodeks rycerski, unia, hetman, 
husaria, Szkoła Rycerska, powstanie kościuszkowskie, kosynierzy, 
Legiony Polskie we Włoszech, nagroda nobla, Legiony Polskie w I wś, 
powstania wielkopolskie i śląskie, bitwa warszawska, port w Gdyni i COP, 
„Szare Szeregi”, Armia Krajowa, powstanie warszawskie, „Żołnierze 
wyklęci”, „Solidarność”, „Okrągły stół”, III Rzeczpospolita. 
Potrafi: określić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, dokonać 
podziału źródeł historycznych, posługiwać się drzewem genealogicznym, 
rozpoznać i opisać symbole narodowe, nazwać epoki historyczne, 
umieścić wydarzenia na osi czasu, posługiwać się liczbami rzymskimi, 
obliczać upływ czasu między wydarzeniami i zamieniać datę na wiek, 
sporządzić i czytać legendę mapy, opisać przebieg walk o granice Polski 
niepodległej, przedstawić rolę i dokonania Drugiej Rzeczpospolitej, 
przedstawić postawy Polaków w czasie okupacji, opisać sytuację Polski 
po II wś i okoliczności upadku komunizmu w Polsce. 
Zna postacie historyczne i ich dokonania: Mieszka I, Dobrawy, Bolesława 
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława 
Jagiełly, Zawiszy Czarnego, Mikołaja Kopernika, Jana Zamoyskiego, 
Jana Sobieskiego, Stefana Czarnieckiego, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Wybickiego, Jana Henryka 
Dąbrowskiego, Romulada Traugutta, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefa 
Piłsudskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jana Pawła II. 
Zna przyczyny i skutki wydarzeń: chrztu Polski, zjazdu gnieźnieńskiego, 
pierwszej koronacji, sprowadzenia Krzyżaków do Polski, założenia 
Akademii Krakowskiej, wojen Polski z sąsiadami w XVII wieku, rozbiorów 
Polski, powstania styczniowego, dokonań Marii Skłodowskiej-Curie, 
odzyskania niepodległości przez Polskę, wojny polsko-bolszewickiej, 
powstania warszawskiego, wprowadzenia komunizmu w Polsce, wyboru 
Jana Pawła II na papieża, powstania, „Solidarności”, narodzin III 
Rzeczpospolitej. 

dobry Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach i chętnie nadadrabia zaległości.  
Zna i rozumie większość pojęć i zagadnień wprowadzonych na lekcji.  
Stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Potrafi dostrzec i sformułować problemy samodzielnie.  
Potrafi w sposób zadowalający prezentować swoje myśli. 
Zna pojęcia: historia, archeologia, rodzina, ród, genealogia, tradycja, 
mała i duża ojczyzna, patriotyzm, region, naród, polonia, oś czasu, 
chronologia, era, epoka, milenium, mapa i plan historyczny, legenda i 
skala mapy, Słowianie, dynastia, Polanie, akademia, kodeks rycerski, 
unia, hetman, husaria, powstanie kościuszkowskie, Legiony Polskie we 
Włoszech, nagroda nobla, Legiony Polskie w I wś, powstania 
wielkopolskie i śląskie, bitwa warszawska, port w Gdyni i COP, „Szare 
Szeregi”, Armia Krajowa, powstanie warszawskie, „Żołnierze wyklęci”, 
„Solidarność”, III Rzeczpospolita. 
Potrafi: określić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, dokonać 
podziału źródeł historycznych, posługiwać się drzewem genealogicznym, 
rozpoznać i opisać symbole narodowe, nazwać epoki historyczne, 



umieścić wydarzenia na osi czasu, posługiwać się liczbami rzymskimi, 
obliczać upływ czasu między wydarzeniami i zamieniać datę na wiek, 
czytać legendę mapy, opisać przebieg walk o granice Polski niepodległej, 
wymienić dokonania Drugiej Rzeczpospolitej, przedstawić postawy 
Polaków w czasie okupacji, podać przyczyny upadku komunizmu w 
Polsce. 
Zna postacie historyczne i ich dokonania: Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława 
Jagiełly, Zawiszy Czarnego, Mikołaja Kopernika, Jana Zamoyskiego, 
Jana Sobieskiego, Stefana Czarnieckiego, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Wybickiego, Jana Henryka 
Dąbrowskiego, Romulada Traugutta, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefa 
Piłsudskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jana Pawła II. 
Zna przyczyny i skutki wydarzeń: chrztu Polski, zjazdu gnieźnieńskiego, 
pierwszej koronacji, sprowadzenia Krzyżaków do Polski, założenia 
Akademii Krakowskiej, wojen Polski z sąsiadami w XVII wieku, rozbiorów 
Polski, powstania styczniowego, dokonań Marii Skłodowskiej-Curie, 
odzyskania niepodległości przez Polskę, wojny polsko-bolszewickiej, 
powstania warszawskiego, wprowadzenia komunizmu w Polsce, wyboru 
Jana Pawła II na papieża, powstania „Solidarności”, narodzin III 
Rzeczpospolitej. 

dostateczny Uczeń stara się uczestniczyć w lekcjach i nadrabiać zaległości.  
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Pod kierunkiem nauczyciela potrafi prezentować swoje myśli. 
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 
Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach i chętnie nadadrabia zaległości.  
Zna i rozumie większość pojęć i zagadnień wprowadzonych na lekcji.  
Stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Potrafi dostrzec i sformułować problemy samodzielnie.  
Potrafi w sposób zadowalający prezentować swoje myśli. 
Zna pojęcia: historia, rodzina, ród, tradycja, patriotyzm, region, naród, 
polonia, oś czasu, chronologia, era, epoka, milenium, mapa i plan 
historyczny, legenda mapy, dynastia, Polanie, akademia, kodeks rycerski, 
unia, husaria, powstanie kościuszkowskie, Legiony Polskie we Włoszech, 
nagroda nobla, Legiony Polskie w I wś, bitwa warszawska, port w Gdyni, 
„Szare Szeregi”, powstanie warszawskie, „Solidarność”. 
Potrafi: dokonać podziału źródeł historycznych, posługiwać się drzewem 
genealogicznym, rozpoznać i nazwać symbole narodowe, umieścić 
wydarzenia na osi czasu, posługiwać się liczbami rzymskimi, zamieniać 
datę na wiek, czytać legendę mapy. 
Zna postacie historyczne i ich dokonania: Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława 
Jagiełly, Zawiszy Czarnego, Mikołaja Kopernika, Jana Zamoyskiego, 
Jana Sobieskiego, Stefana Czarnieckiego, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Wybickiego, Jana Henryka 
Dąbrowskiego, Romulada Traugutta, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefa 
Piłsudskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jana Pawła II. 
Zna przyczyny i skutki wydarzeń: chrztu Polski, pierwszej koronacji, 
założenia Akademii Krakowskiej, wojen Polski z sąsiadami w XVII wieku, 
rozbiorów Polski, powstania styczniowego, dokonań Marii Skłodowskiej-
Curie, odzyskania niepodległości przez Polskę, powstania 
warszawskiego, wprowadzenia komunizmu w Polsce, powstania 
„Solidarności”, narodzin III Rzeczpospolitej. 

dopuszczający Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach.  
Za namową i pomocą nauczyciela stara się nadrabiać zaległości.  



Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić najprostsze pojęcia i 
zagadnienia wprowadzone na lekcji.  
Przy dużej pomocy potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. 
Zna pojęcia: historia, rodzina, tradycja, patriotyzm, region, naród, oś 
czasu, chronologia, era, epoka, milenium, mapa i plan historyczny, 
legenda mapy, dynastia, kodeks rycerski, unia, nagroda nobla, Legiony 
Polskie w I wś, bitwa warszawska, powstanie warszawskie. 
Potrafi: dokonać podziału źródeł historycznych, posługiwać się drzewem 
genealogicznym, nazwać symbole narodowe, umieścić wydarzenia na osi 
czasu, czytać legendę mapy. 
Zna postacie historyczne i ich dokonania: Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełly, Zawiszy 
Czarnego, Mikołaja Kopernika, Jana Sobieskiego, Stefana 
Czarnieckiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Jana Henryka 
Dąbrowskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefa Piłsudskiego, Jana 
Pawła II. 
Zna przyczyny i skutki wydarzeń: chrztu Polski, pierwszej, założenia 
Akademii Krakowskiej, wojen Polski z sąsiadami w XVII wieku, rozbiorów 
Polski, odzyskania niepodległości przez Polskę, powstania 
warszawskiego, powstania, narodzin III Rzeczpospolitej. 

niedostateczny Uczeń nie włącza się w realizację zadań i pracę na lekcji.  
Nie nadrabia zaległości mimo namowy i pomocy nauczyciela.  
Nie zna podstawowych pojęć i zagadnień na ocenę dopuszczającą.  
Nawet przy dużej pomocy nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce. 

 
 
Klasa 5. 
 

Ocena Wkład pracy, zakres wiadomości i umiejętności 

celujący Uczeń wykonuje polecenia i zadania bezbłędnie.  
Bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
Samodzielnie rozwiązuje trudniejsze zadania. 
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu 
Uczestniczy w różnych konkursach i odnosi w nich sukcesy.  
Uczeń rozumie i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia historyczne.  
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować:  
- życie ludzi pierwotnych,  
- osiągnięcia i organizację pierwszych cywilizacji  
  (starożytnej Babilonii, Egiptu, Izraela, Indii i Chin),  
- dorobek cywilizacji greckiej (demokrację ateńską, religię i mitologię,  
  osiągnięcia kulturalne i naukowe Greków),  
- przebieg wojen grecko-perskich i podboje Aleksandra Macedońskiego,  
- osiagnięcia cywilizacji rzymskiej (ustrój polityczny, kulturę, prawo,  
  architekturę i sztukę),  
- podboje i organizację imperium rzymskiego,  
- okoliczności narodzin i rozwój chrześcijaństwa w starożytności,  
- ustrój polityczny i dorobek kulturalny Bizancjum,  
- religię islamu i podboje Arabów,  
- powstanie nowych państw w średniowiecznej Europie,  
- konflikt cesarstwa z papiestwem,  
- przyczyny i znaczenie wypraw krzyżowych,  
- organizację sytemu feudalnego,  
- życie średniowiecznego rycerstwa,  
- organizację średniowiecznego miasta i wsi,  



- rolę Kościoła i zakonów w średniowieczu,  
- kulturę i sztukę chrześcijańskiej Europy,  
- okoliczności powstania państwa polskiego,  
- rozwój, kryzys i odbudowę monarchii piastowskiej,  
- przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego,  
- okoliczności zjednoczenia Polski,  
- dokonania panowania Kazimierza Wielkiego,  
- przyczyny i następstwa unii polsko-litewskiej,  
- czasy świetności dynastii Jagiellonów,  
- monarchię stanową w Polsce.  

bardzo dobry Uczeń dobrze wykonuje zadania i polecenia nauczyciela.  
Aktywnie uczestniczy w lekcjach.  
Zawsze i z własnej inicjatywy nadrabia zaległości.  
Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Dostrzega problemy, jasno i precyzyjnie prezentuje swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować:  
- życie ludzi pierwotnych,  
- osiągnięcia i organizację pierwszych cywilizacji,  
- dorobek cywilizacji greckiej (demokrację ateńską, religię i mitologię,    
  osiągnięcia kulturalne i naukowe Greków),  
- przebieg wojen grecko-perskich i podboje Aleksandra Macedońskiego,  
- osiagnięcia cywilizacji rzymskiej (ustrój, kulturę, prawo, architekturę),  
- podboje i organizację imperium rzymskiego,  
- okoliczności narodzin i rozwój chrześcijaństwa w starożytności,  
- ustrój polityczny i dorobek kulturalny Bizancjum,  
- religię islamu i podboje Arabów,  
- powstanie nowych państw w średniowiecznej Europie,   
- przyczyny i znaczenie wypraw krzyżowych,  
- organizację sytemu feudalnego,  
- życie średniowiecznego rycerstwa,  
- organizację średniowiecznego miasta i wsi,  
- rolę Kościoła i zakonów w średniowieczu,  
- kulturę i sztukę chrześcijańskiej Europy,  
- okoliczności powstania państwa polskiego,  
- rozwój, kryzys i odbudowę monarchii piastowskiej,  
- przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego,  
- okoliczności zjednoczenia Polski,  
- dokonania panowania Kazimierza Wielkiego,  
- przyczyny i następstwa unii polsko-litewskiej,  
- czasy świetności dynastii Jagiellonów,  
- monarchię stanową w Polsce. 

dobry Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach i chętnie nadadrabia zaległości.  
Zna i rozumie większość pojęć i zagadnień wprowadzonych na lekcji.  
Stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Potrafi dostrzec i sformułować problemy samodzielnie.  
Potrafi w sposób zadowalający prezentować swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować:  
- życie ludzi pierwotnych,  
- osiągnięcia i organizację pierwszych cywilizacji,  
- dorobek cywilizacji greckiej (demokrację, mitologię, kulturę),  
- przebieg wojen grecko-perskich i podboje,  
- osiagnięcia cywilizacji rzymskiej (ustrój, kulturę, architekturę),  
- podboje i organizację imperium rzymskiego,  
- okoliczności narodzin i rozwój chrześcijaństwa w starożytności,  



- ustrój polityczny i dorobek kulturalny Bizancjum,  
- religię islamu i podboje Arabów,  
- powstanie nowych państw w średniowiecznej Europie,   
- organizację sytemu feudalnego,  
- życie średniowiecznego rycerstwa,  
- organizację średniowiecznego miasta i wsi,  
- rolę Kościoła i zakonów w średniowieczu,  
- kulturę i sztukę chrześcijańskiej Europy,  
- okoliczności powstania i rozwój państwa polskiego, 
- przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego,   
- dokonania panowania Kazimierza Wielkiego,  
- przyczyny i następstwa unii polsko-litewskiej,  
- czasy świetności dynastii Jagiellonów. 

dostateczny Uczeń stara się uczestniczyć w lekcjach i nadrabiać zaległości.  
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Pod kierunkiem nauczyciela potrafi prezentować swoje myśli. 
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować:  
- życie ludzi pierwotnych,  
- osiągniecia cywilizacji greckiej (demokracja, mitologia, teatr, sport),  
- osiagnięcia cywilizacji rzymskiej (ustrój, architekturę),   
- okoliczności narodzin i rozwój chrześcijaństwa w starożytności,  
- religię islamu i podboje Arabów,  
- powstanie nowych państw w średniowiecznej Europie,   
- życie średniowiecznego rycerstwa,  
- organizację średniowiecznego miasta i wsi,  
- rolę Kościoła w średniowieczu,  
- kulturę i sztukę chrześcijańskiej Europy,  
- okoliczności powstania i rozwój państwa polskiego, 
- przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego,   
- dokonania panowania Kazimierza Wielkiego,  
- przyczyny i następstwa unii polsko-litewskiej,  
- czasy świetności dynastii Jagiellonów. 

dopuszczający Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach.  
Za namową i pomocą nauczyciela stara się nadrabiać zaległości.  
Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić najprostsze pojęcia i 
zagadnienia wprowadzone na lekcji.  
Przy dużej pomocy potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować:  
- życie ludzi pierwotnych,  
-przykłady osiągnięć cywilizacji greckiej,  
- przykłady osiagnięć cywilizacji rzymskiej,   
- okoliczności narodzin chrześcijaństwa w starożytności,  
- życie średniowiecznego rycerstwa,   
- rolę Kościoła w średniowieczu,   
- okoliczności powstania i rozwój państwa polskiego, 
- dokonania panowania Kazimierza Wielkiego,  
- przyczyny i następstwa unii polsko-litewskiej. 

niedostateczny Uczeń nie włącza się w realizację zadań i pracę na lekcji.  
Nie nadrabia zaległości mimo namowy i pomocy nauczyciela.  
Nie zna podstawowych pojęć i zagadnień na ocenę dopuszczającą.  
Nawet przy dużej pomocy nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce. 

 
 
 



Klasa 6. 
 

Ocena Wkład pracy, zakres wiadomości i umiejętności 

celujący Uczeń wykonuje polecenia i zadania bezbłędnie.  
Bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
Samodzielnie rozwiązuje trudniejsze zadania. 
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu 
Uczestniczy w różnych konkursach i odnosi w nich sukcesy.  
Uczeń rozumie i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia historyczne.  
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- okoliczności powstania Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego,  
- przyczyny, przegieg, skutki powstania listopadowego i styczniowego,  
- życie na emigracji w XIX wieku,  
- walkę w obronie polskości pod zaborami,  
- rozwój przemysłu i miast,  
- postęp techniczny w XIX wieku,  
- przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej,  
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę,  
- kształt, organizację i osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej,  
- powstanie systemów totalitarnych w Europie,  
- przyczyny wybuchu II wojny światowej,  
- przebieg kampanii wrześniowej,  
- przebieg działań na frontach II wś,  
- życie Polaków pod okupacją,  
- politykę Holocaustu,  
- przyczyny i przebieg zimnej wojny,  
- okoliczności powstania PRL,  
- życie w komunistycznej Polsce,  
- powstanie opozycji antykomunistycznej,  
- przyczyny narodzin „Solidarności”,  
- okoliczności upadku komunizmu i narodzin III Rzeczpospolitej,  
- prawa i obowiązki obywatelskie,  
- przyczyny i etapy integracji europejskiej,  
- okoliczności wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,  
- problemy i konflikty współczesnego świata.   

bardzo dobry Uczeń dobrze wykonuje zadania i polecenia nauczyciela.  
Aktywnie uczestniczy w lekcjach.  
Zawsze i z własnej inicjatywy nadrabia zaległości.  
Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Dostrzega problemy, jasno i precyzyjnie prezentuje swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- okoliczności powstania Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego,  
- przyczyny, przegieg, skutki powstania listopadowego i styczniowego,   
- walkę w obronie polskości pod zaborami,  
- rozwój przemysłu i miast,  
- postęp techniczny w XIX wieku,  
- przyczyny i skutki I wojny światowej,  
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę,  
- osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej,  
- powstanie systemów totalitarnych w Europie,  
- przyczyny wybuchu II wojny światowej,  
- przebieg kampanii wrześniowej,  
- przebieg działań na frontach II wś, 
- życie Polaków pod okupacją,   



- przyczyny i przebieg zimnej wojny, 
- życie w komunistycznej Polsce,  
- przyczyny narodzin „Solidarności”,  
- okoliczności upadku komunizmu i narodzin III Rzeczpospolitej,  
- prawa i obowiązki obywatelskie,  
- przyczyny i etapy integracji europejskiej,  
- okoliczności wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,  
- problemy i konflikty współczesnego świata.   

dobry Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach i chętnie nadadrabia zaległości.  
Zna i rozumie większość pojęć i zagadnień wprowadzonych na lekcji.  
Stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Potrafi dostrzec i sformułować problemy samodzielnie.  
Potrafi w sposób zadowalający prezentować swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- okoliczności powstania Legionów Polskich,  
- przyczyny, przegieg, skutki powstania listopadowego i styczniowego,   
- walkę w obronie polskości pod zaborami,  
- postęp techniczny w XIX wieku,  
- przyczyny i skutki I wojny światowej,  
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę,  
- osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej,  
- powstanie systemów totalitarnych w Europie,  
- przyczyny wybuchu II wojny światowej,  
- przebieg kampanii wrześniowej,  
- przebieg działań na frontach II wś,  
- życie Polaków pod okupacją,   
- przyczyny i przebieg zimnej wojny,  
- okoliczności powstania PRL,  
- życie w komunistycznej Polsce,  
- okoliczności upadku komunizmu i narodzin III Rzeczpospolitej,  
- prawa i obowiązki obywatelskie,  
- przyczyny i etapy integracji europejskiej,  
- okoliczności wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,  
- problemy i konflikty współczesnego świata.   

dostateczny Uczeń stara się uczestniczyć w lekcjach i nadrabiać zaległości.  
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Pod kierunkiem nauczyciela potrafi prezentować swoje myśli. 
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- okoliczności powstania Legionów Polskich,  
- przyczyny i skutki powstania listopadowego i styczniowego,   
- walkę w obronie polskości pod zaborami,  
- postęp techniczny w XIX wieku,  
- nastepstwa I wojny światowej,  
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę,  
- osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej,  
- przyczyny wybuchu II wojny światowej,  
- przebieg kampanii wrześniowej,  
- życie Polaków pod okupacją,    
- okoliczności powstania PRL,  
- życie w komunistycznej Polsce,  
- okoliczności upadku komunizmu i narodzin III Rzeczpospolitej,  
- prawa i obowiązki obywatelskie,   
- okoliczności wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,  
- problemy i konflikty współczesnego świata.   



dopuszczający Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach.  
Za namową i pomocą nauczyciela stara się nadrabiać zaległości.  
Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić najprostsze pojęcia i 
zagadnienia wprowadzone na lekcji.  
Przy dużej pomocy potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- okoliczności powstania Legionów Polskich,  
- skutki powstania listopadowego i styczniowego,   
- walkę w obronie polskości pod zaborami,  
- postęp techniczny w XIX wieku,   
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę,   
- przyczyny wybuchu II wojny światowej,  
- życie Polaków pod okupacją,    
- życie w komunistycznej Polsce,  
- okoliczności narodzin III Rzeczpospolitej,  
- prawa i obowiązki obywatelskie,   
- okoliczności wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,  
- przykłady problemów współczesnego świata.   

niedostateczny Uczeń nie włącza się w realizację zadań i pracę na lekcji.  
Nie nadrabia zaległości mimo namowy i pomocy nauczyciela.  
Nie zna podstawowych pojęć i zagadnień na ocenę dopuszczającą.  
Nawet przy dużej pomocy nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce. 

 
 
Klasa 7. 
 

Ocena Wkład pracy, zakres wiadomości i umiejętności 

celujący Uczeń wykonuje polecenia i zadania bezbłędnie.  
Bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
Samodzielnie rozwiązuje trudniejsze zadania. 
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu 
Uczestniczy w różnych konkursach i odnosi w nich sukcesy.  
Uczeń rozumie i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia historyczne.  
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- postanowienia i zasady kongresu wiedeńskiego,  
- przyczyny, skutki gospodarcze i społeczne rewolucji przemysłowej, 
- wynalazki XIX wieku. 
- nowe idee polityczne (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, komunizm), 
- przebieg i zmiany spowodowane Wiosną Ludów w Europie, 
- podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim, 
- rozwój gospodarczy i kulturalny oraz politykę Królestwa Polskiego, 
- okoliczności wybuchu, przebieg i skutki powstania listopadowego, 
- znaczenie polityczne i kulturalne Wielkiej Emigracji, 
- przemiany na ziemiach polskich po powstaniu listopadowym, 
- przebieg Wiosny Ludów na ziemiach polskich, 
- dokonania i twórców kultury polskiej doby romantyzmu, 
- przyczyny i następstwa wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, 
- okoliczności oraz skutki zjednoczenia Niemiec i Włoch, 
- politykę kolonialną wielkich mocarstw w XIX wieku, 
- rozwój ruchów politycznych (socjaldemokracji, chadecji, nacjonalizmu), 
- postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX wieku, 
- kierunki w kulturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, 
- okoliczności, przebieg i następstwa powstania styczniowego, 
- politykę rusyfikacji i germanizacji oraz działania w obronie polskości, 



- przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, 
- organizacje niepodległościowe na poczatku XX wieku, 
- kulturę polską na przełomie wieków, 
- przyczyny wybuchu I wojny światowej, 
- przebieg działań i zastosowanie nowych broni w czasie I wś, 
- przebieg działań wojennych na ziemiach polskich, 
- przyczyny i skutki rewolucji w Rosji, 
- postawę państw europejskich wobec sprawy polskiej podczas I wś, 
- powstanie i kształt systemu wersalskiego, 
- okoliczności narodzin systemów totalitarnych, 
- cechy ustrojów faszystowskich i komunistycznego, 
- zmiany kulturalne i społeczne w okresie międzywojennym, 
- przyczyny wybuchu II wojny światowej, 
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, 
- przebieg walk o kształt i granice Drugiej Rzeczpospolitej, 
- społeczeństwo Polski międzywojennej, 
- politykę rządów parlamentarnych Polski międzywojennej, 
- okoliczności i następstwa zamachu majowego, 
- problemy i osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej, 
- politykę zagraniczną Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. 

bardzo dobry Uczeń dobrze wykonuje zadania i polecenia nauczyciela.  
Aktywnie uczestniczy w lekcjach.  
Zawsze i z własnej inicjatywy nadrabia zaległości.  
Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Dostrzega problemy, jasno i precyzyjnie prezentuje swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- postanowienia i zasady kongresu wiedeńskiego,  
- przyczyny, skutki gospodarcze i społeczne rewolucji przemysłowej, 
- wynalazki XIX wieku. 
- nowe idee polityczne (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, komunizm), 
- podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim, 
- rozwój gospodarczy i kulturalny oraz politykę Królestwa Polskiego, 
- okoliczności wybuchu, przebieg i skutki powstania listopadowego, 
- znaczenie polityczne i kulturalne Wielkiej Emigracji, 
- przemiany na ziemiach polskich po powstaniu listopadowym, 
- dokonania i twórców kultury polskiej doby romantyzmu, 
- przyczyny i następstwa wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, 
- skutki zjednoczenia Niemiec i Włoch, 
- politykę kolonialną wielkich mocarstw w XIX wieku, 
- rozwój ruchów politycznych (socjaldemokracji, chadecji, nacjonalizmu), 
- postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX wieku, 
- kierunki w kulturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, 
- okoliczności, przebieg i następstwa powstania styczniowego, 
- politykę rusyfikacji i germanizacji oraz działania w obronie polskości, 
- kulturę polską na przełomie wieków, 
- przyczyny wybuchu I wojny światowej, 
- przebieg działań i zastosowanie nowych broni w czasie I wś, 
- przyczyny i skutki rewolucji w Rosji, 
- postawę państw europejskich wobec sprawy polskiej podczas I wś, 
- powstanie i kształt systemu wersalskiego, 
- okoliczności narodzin systemów totalitarnych, 
- cechy ustrojów faszystowskich i komunistycznego, 
- zmiany kulturalne i społeczne w okresie międzywojennym, 
- przyczyny wybuchu II wojny światowej, 



- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, 
- przebieg walk o kształt i granice Drugiej Rzeczpospolitej, 
- społeczeństwo Polski międzywojennej, 
- politykę rządów parlamentarnych Polski międzywojennej, 
- okoliczności i następstwa zamachu majowego, 
- problemy i osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej, 
- politykę zagraniczną Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. 

dobry Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach i chętnie nadadrabia zaległości.  
Zna i rozumie większość pojęć i zagadnień wprowadzonych na lekcji.  
Stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Potrafi dostrzec i sformułować problemy samodzielnie.  
Potrafi w sposób zadowalający prezentować swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- zasady kongresu wiedeńskiego,  
- skutki gospodarcze i społeczne rewolucji przemysłowej, 
- wynalazki XIX wieku. 
- nowe idee polityczne (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, komunizm), 
- podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim, 
- rozwój gospodarczy i kulturalny oraz politykę Królestwa Polskiego, 
- okoliczności wybuchu, przebieg i skutki powstania listopadowego, 
- znaczenie polityczne i kulturalne Wielkiej Emigracji, 
- dokonania i twórców kultury polskiej doby romantyzmu, 
- przyczyny i następstwa wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, 
- skutki zjednoczenia Niemiec i Włoch, 
- politykę kolonialną wielkich mocarstw w XIX wieku, 
- postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX wieku, 
- kierunki w kulturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, 
- okoliczności, przebieg i następstwa powstania styczniowego, 
- politykę rusyfikacji i germanizacji oraz działania w obronie polskości, 
- kulturę polską na przełomie wieków, 
- przyczyny wybuchu I wojny światowej, 
- zastosowanie nowych broni w czasie I wś, 
- przyczyny i skutki rewolucji w Rosji, 
- postawę państw europejskich wobec sprawy polskiej podczas I wś, 
- powstanie i kształt systemu wersalskiego, 
- cechy ustrojów faszystowskich i komunistycznego, 
- zmiany kulturalne i społeczne w okresie międzywojennym, 
- przyczyny wybuchu II wojny światowej, 
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, 
- przebieg walk o granice Drugiej Rzeczpospolitej, 
- społeczeństwo Polski międzywojennej, 
- problemy i osiągnięcia Drugiej Rzeczpospolitej, 
- politykę zagraniczną Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. 

dostateczny Uczeń stara się uczestniczyć w lekcjach i nadrabiać zaległości.  
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Pod kierunkiem nauczyciela potrafi prezentować swoje myśli. 
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- skutki społeczne rewolucji przemysłowej, 
- wynalazki XIX wieku. 
- nowe idee polityczne (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, komunizm), 
- podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim, 
- okoliczności wybuchu i skutki powstania listopadowego, 
- dokonania i twórców kultury polskiej doby romantyzmu, 
- politykę kolonialną wielkich mocarstw w XIX wieku, 



- postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX wieku, 
- przyczyny i następstwa powstania styczniowego, 
- politykę rusyfikacji i germanizacji oraz działania w obronie polskości, 
- przyczyny wybuchu I wojny światowej, 
- zastosowanie nowych broni w czasie I wś, 
- postawę państw europejskich wobec sprawy polskiej podczas I wś, 
- powstanie i kształt systemu wersalskiego, 
- cechy ustrojów faszystowskich i komunistycznego, 
- zmiany kulturalne i społeczne w okresie międzywojennym, 
- przyczyny wybuchu II wojny światowej, 
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, 
- przebieg walk o granice Drugiej Rzeczpospolitej, 
- społeczeństwo Polski międzywojennej, 
- przykłady osiągnięć Drugiej Rzeczpospolitej. 

dopuszczający Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach.  
Za namową i pomocą nauczyciela stara się nadrabiać zaległości.  
Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić najprostsze pojęcia i 
zagadnienia wprowadzone na lekcji.  
Przy dużej pomocy potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 
- skutki społeczne rewolucji przemysłowej, 
- wynalazki XIX wieku. 
- podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim, 
- okoliczności wybuchu i skutki powstania listopadowego, 
- twórców kultury polskiej doby romantyzmu, 
- postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX wieku, 
- przyczyny i następstwa powstania styczniowego, 
- politykę rusyfikacji i germanizacji oraz działania w obronie polskości, 
- zastosowanie nowych broni w czasie I wś, 
- powstanie i kształt systemu wersalskiego, 
- cechy ustrojów faszystowskich i komunistycznego, 
- zmiany kulturalne i społeczne w okresie międzywojennym, 
- przyczyny wybuchu II wojny światowej, 
- okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, 
- przebieg walk o granice Drugiej Rzeczpospolitej, 
- przykłady osiągnięć Drugiej Rzeczpospolitej. 

niedostateczny Uczeń nie włącza się w realizację zadań i pracę na lekcji.  
Nie nadrabia zaległości mimo namowy i pomocy nauczyciela.  
Nie zna podstawowych pojęć i zagadnień na ocenę dopuszczającą. 
Nawet przy dużej pomocy nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce. 

 
 
Klasa 8. 
 

Ocena Wkład pracy, zakres wiadomości i umiejętności 

celujący Uczeń wykonuje polecenia i zadania bezbłędnie.  
Bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
Samodzielnie rozwiązuje trudniejsze zadania. 
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu 
Uczestniczy w różnych konkursach i odnosi w nich sukcesy.  
Uczeń rozumie i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia historyczne.  
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 

- przebieg i najważniejsze bitwy wojny obronnej Polski w 1939 r., 
- etapy podboju Europy przez Niemcy i ZSRR w latach 1939-1941, 



- przebieg działań w wojnie Niemiec z ZSRR, 
- zasady polityki okupacyjnej Niemiec w Europie, 
- przebieg działań wojennych w Afryce i Azji, 
- przełomowe bitwy decydujące dla wyniku II wojny światowej, 
- powstanie i działania Wielkiej Koalicji, 
- przebieg działań na froncie zachodnim i we Włoszech, 
- wydarzenia związane z zakończeniem wojny w Europie i w Azji, 
- terror i okupację na ziemiach polskich, 
- działalność władz polskich na uchodźstwie, 
- działalność Polskiego Państwa Podziemnego, 
- akcje polskiego podziemia, 
- okoliczności, przebieg i skutki powstania warszawskiego, 
- udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej, 
- okoliczności przejęcia władzy przez komunistów w Polsce, 
- kształtowanie się powojennego porządku politycznego świata, 
- przyczyny i etapy zimnej wojny, 
- konflikty lokalne na świecie, 
- proces dekolonizacji w Afryce i w Azji, 
- konflikty na Bliskim Wschodzie (Izrael - państwa arabskie), 
- rywalizację między ZSRR i St.Zjednoczonymi w czasie zimnej wojny, 
- okoliczności integracji europejskiej, 
- przemiany społeczne i kulturowe po II wojnie światowej, 
- okoliczności odbudowy Polski w okresie powojennym, 
- politykę stalinizmu w Polsce, 
- wydarzenia i zmiany w Polsce w czasie „polskiego października”, 
- „Małą stabilizację” w latach 60., 
- rozwój i kryzys Polski w okresie rządów Gierka, 
- narodziny opozycji antykomunistycznej w Polsce, 
- powstanie „Solidarności”, 
- okoliczności wprowadzenia stanu wojennego z Polsce, 
- przyczyny i konsekwencje rozpadu ZSRR i bloku wschodniego, 
- okoliczności narodzin III Rzeczpospolitej, 
- konflikty w Europie i na świecie po zakończeniu zimnej wojny, 
- zmiany w Polsce w latach 90., 
- okoliczności wstąpienia Polski do NATO i UE, 
- zjawiska związane z globalizacją, 
- problemy i wyzwania współczesnego świata. 

bardzo dobry Uczeń dobrze wykonuje zadania i polecenia nauczyciela.  
Aktywnie uczestniczy w lekcjach.  
Zawsze i z własnej inicjatywy nadrabia zaległości.  
Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Dostrzega problemy, jasno i precyzyjnie prezentuje swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 

- najważniejsze bitwy wojny obronnej Polski w 1939 r., 
- etapy podboju Europy przez Niemcy i ZSRR w latach 1939-1941, 
- przebieg działań w wojnie Niemiec z ZSRR, 
- zasady polityki okupacyjnej Niemiec w Europie, 
- przebieg działań wojennych poza Europą, 
- przełomowe bitwy decydujące dla wyniku II wojny światowej, 
- powstanie i działania Wielkiej Koalicji, 
- wydarzenia związane z zakończeniem wojny w Europie i w Azji, 
- terror i okupację na ziemiach polskich, 



- działalność władz polskich na uchodźstwie, 
- działalność Polskiego Państwa Podziemnego, 
- okoliczności, przebieg i skutki powstania warszawskiego, 
- udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej, 
- okoliczności przejęcia władzy przez komunistów w Polsce, 
- przyczyny i etapy zimnej wojny, 
- konflikty lokalne na świecie, 
- proces dekolonizacji w Afryce i w Azji, 
- konflikty na Bliskim Wschodzie (Izrael - państwa arabskie), 
- rywalizację między ZSRR i St.Zjednoczonymi w czasie zimnej wojny, 
- okoliczności integracji europejskiej, 
- przemiany społeczne i kulturowe po II wojnie światowej, 
- okoliczności odbudowy Polski w okresie powojennym, 
- politykę stalinizmu w Polsce, 
- wydarzenia i zmiany w Polsce w czasie „polskiego października”, 
- „Małą stabilizację” w latach 60., 
- rozwój i kryzys Polski w okresie rządów Gierka, 
- powstanie „Solidarności”, 
- okoliczności wprowadzenia stanu wojennego z Polsce, 
- przyczyny i konsekwencje rozpadu ZSRR i bloku wschodniego, 
- okoliczności narodzin III Rzeczpospolitej, 
- konflikty w Europie i na świecie po zakończeniu zimnej wojny, 
- zmiany w Polsce w latach 90., 
- okoliczności wstąpienia Polski do NATO i UE, 
- zjawiska związane z globalizacją, 
- problemy i wyzwania współczesnego świata. 

dobry Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach i chętnie nadadrabia zaległości.  
Zna i rozumie większość pojęć i zagadnień wprowadzonych na lekcji.  
Stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.  
Potrafi dostrzec i sformułować problemy samodzielnie.  
Potrafi w sposób zadowalający prezentować swoje myśli. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 

- najważniejsze bitwy wojny obronnej Polski w 1939 r., 
- etapy podboju Europy przez Niemcy i ZSRR w latach 1939-1941, 
- przebieg działań w wojnie Niemiec z ZSRR, 
- zasady polityki okupacyjnej Niemiec w Europie, 
- przebieg działań wojennych poza Europą, 
- przełomowe bitwy decydujące dla wyniku II wojny światowej, 
- terror i okupację na ziemiach polskich, 
- działalność władz polskich na uchodźstwie, 
- działalność Polskiego Państwa Podziemnego, 
- okoliczności i skutki powstania warszawskiego, 
- udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej, 
- okoliczności przejęcia władzy przez komunistów w Polsce, 
- przyczyny i etapy zimnej wojny, 
- konflikty lokalne na świecie, 
- proces dekolonizacji w Afryce i w Azji, 
- konflikty na Bliskim Wschodzie (Izrael - państwa arabskie), 
- rywalizację między ZSRR i St.Zjednoczonymi w czasie zimnej wojny, 
- okoliczności integracji europejskiej, 
- przemiany społeczne i kulturowe po II wojnie światowej, 
- okoliczności odbudowy Polski w okresie powojennym, 
- politykę stalinizmu w Polsce, 



- wydarzenia i zmiany w Polsce w czasie „polskiego października”, 
- rozwój i kryzys Polski w okresie rządów Gierka, 
- powstanie „Solidarności”, 
- okoliczności wprowadzenia stanu wojennego z Polsce, 
- przyczyny i konsekwencje rozpadu ZSRR i bloku wschodniego, 
- okoliczności narodzin III Rzeczpospolitej, 
- konflikty w Europie i na świecie po zakończeniu zimnej wojny, 
- zmiany w Polsce w latach 90., 
- okoliczności wstąpienia Polski do NATO i UE, 
- zjawiska związane z globalizacją, 
- problemy i wyzwania współczesnego świata. 

dostateczny Uczeń stara się uczestniczyć w lekcjach i nadrabiać zaległości.  
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji.  
Pod kierunkiem nauczyciela potrafi prezentować swoje myśli. 
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 

- najważniejsze bitwy wojny obronnej Polski w 1939 r., 
- przebieg działań w wojnie Niemiec z ZSRR, 
- zasady polityki okupacyjnej Niemiec w Europie, 
- przebieg działań wojennych poza Europą, 
- przełomowe bitwy decydujące dla wyniku II wojny światowej, 
- terror i okupację na ziemiach polskich, 
- działalność polskiego ruchu oporu, 
- okoliczności wybuchu powstania warszawskiego, 
- udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej, 
- okoliczności przejęcia władzy przez komunistów w Polsce, 
- przyczyny i etapy zimnej wojny, 
- konflikty lokalne na świecie, 
- okoliczności integracji europejskiej, 
- przemiany społeczne i kulturowe po II wojnie światowej, 
- okoliczności odbudowy Polski w okresie powojennym, 
- politykę stalinizmu w Polsce, 
- rozwój i kryzys Polski w okresie rządów Gomułki i Gierka, 
- powstanie „Solidarności” i wprowadzenie stanu wojennego z Polsce, 
- skutki rozpadu ZSRR i bloku wschodniego, 
- konflikty w Europie i na świecie po zakończeniu zimnej wojny, 
- zmiany w Polsce w latach 90., 
- zjawiska związane z globalizacją, 
- problemy i wyzwania współczesnego świata. 

dopuszczający Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach.  
Za namową i pomocą nauczyciela stara się nadrabiać zaległości.  
Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić najprostsze pojęcia i 
zagadnienia wprowadzone na lekcji.  
Przy dużej pomocy potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. 
Uczeń zna i potrafi scharakteryzować: 

- skutki wojny obronnej Polski w 1939 r., 
- zasady polityki okupacyjnej Niemiec w Europie, 
- przełomowe bitwy decydujące dla wyniku II wojny światowej, 
- terror i okupację na ziemiach polskich, 
- okoliczności wybuchu powstania warszawskiego, 
- udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej, 
- okoliczności przejęcia władzy przez komunistów w Polsce, 
- przyczyny i etapy zimnej wojny, 



- przemiany społeczne i kulturowe po II wojnie światowej, 
- okoliczności odbudowy Polski w okresie powojennym, 
- politykę stalinizmu w Polsce, 
- powstanie „Solidarności” i wprowadzenie stanu wojennego z Polsce, 
- skutki rozpadu ZSRR i bloku wschodniego, 
- konflikty w Europie i na świecie po zakończeniu zimnej wojny, 
- zmiany w Polsce w latach 90., 
- zjawiska związane z globalizacją, 
- problemy i wyzwania współczesnego świata. 

niedostateczny Uczeń nie włącza się w realizację zadań i pracę na lekcji.  
Nie nadrabia zaległości mimo namowy i pomocy nauczyciela.  
Nie zna podstawowych pojęć i zagadnień na ocenę dopuszczającą.  
Nawet przy dużej pomocy nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce. 

 


