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1. PRZEDMIOT -  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO     
 Nauczyciel: mgr Barbara Zaprzalska 
 Klasa: III d Technikum   
 Podręcznik:  Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory, seria: Odkrywamy na nowo,  Wydawnictwo OPERON, 

                    
   

2. OCENIANIU W PROCESIE LEKCYJNYM PODLEGAJĄ: 
 wiedza 
 umiejętności 
 aktywność 

 
3. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: 

 sprawdziany 
 kartkówki  
 odpowiedzi ustne 
 zadania domowe 
 analiza źródeł 
 znajomość mapy 
 karty pracy 
 aktywność  na  lekcji  podczas  zadań  indywidualnych  i  grupowych, aktywność pozalekcyjna 
 udział w projekcie 

 
 



 
4. KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 
  
NIEDOSTATECZNY 
Uczeń: 

 ma wyraźne braki w podstawowych wiadomościach i nie osiągnął poziomu wiedzy i umiejętności, umożliwiającego mu opanowywanie 
kolejnych treści kształcenia przedmiotowego;  

 nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem; 
 notorycznie nie przygotowuje się do lekcji;  
 nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela;  
 odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością podczas lekcji; 
 nie uczestniczy w dyskusjach; 
 nie potrafi współpracować w zespole; 
 podczas wypowiedzi nie przykłada uwagi do dbałości o język ojczysty; 
 podczas wypowiedzi przejawia nietolerancję, rasizm, szowinizm wobec dokonań innych narodów, ras, kultur, religii. 

 
DOPUSZCZAJĄCY 
Uczeń: 

 opanował w stopniu niewielkim wiadomości i umiejętności programowo przewidziane przez nauczyciela, ma braki w podstawowych 
wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi je nadrobić; 

 rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności; 
 przejawia gotowość współpracy z nauczycielem; 
 odpowiada na proste pytania; 
 korzysta z nieskomplikowanych źródeł informacji, w tym z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnej; 
 w wypowiedziach ustnych i pisemnych uwzględnia chronologię; 
 rozpoznaje okresy w dziejach; 
 podejmuje próby współpracy przy zadaniach zespołowych; 
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób problemowy, syntetyczny i przekrojowy, wykorzystując nowoczesne technologie 

informacyjno-komunikacyjne; 
 udziela odpowiedzi z dbałością o język ojczysty; 
 stara się odnosić krytycznie do wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu; 
 dostrzega problem łamania praw człowieka; 
 wykazuje się postawą patriotyczną. 



 
DOSTATECZNY 
Uczeń:  

 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności programowo przewidziane przez nauczyciela; 
 rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności; 
 podaje niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń historycznych; 
 podejmuje próby porównywania, selekcjonowania faktów i informacji uzyskanych z różnych źródeł, w tym z zakresu technologii 

komunikacyjno-informacyjnej; 
 dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi; 
 współpracuje z nauczycielem; 
 konstruuje wewnętrznie uporządkowane wypowiedzi ustne i pisemne, poprawnie używa dat i pojęć historycznych; 
 podejmuje współpracę w grupie przy zadaniach zespołowych; 
 wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w celu prezentowania podstawowej wiedzy wyniesionej z lekcji 

historii; 
 podejmuje próbę sformułowania ocen wydarzeń historycznych; 
 dostrzega nieprawidłowość wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu; 
 odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii; 
 dostrzega przejawy łamania praw człowieka; 
 wykazuje się patriotyzmem, w tym lokalnym. 

 
DOBRY 
Uczeń:  

 w sposób niepełny opanował zakres wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania 
przedmiotu;  

 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, dokonując ich selekcji i analizy; 
 potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym; 
 stosuje terminy i pojęcia historyczne; 
 współpracuje w zespole i aktywnie pracuje w grupie; 
 ma ogólną wiedzę faktograficzną, natomiast w zakresie niektórych zagadnień prezentuje wiedzę szczegółową; 
 dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;  
 wie, że niektóre wydarzenia, postacie i fakty były interpretowane na różne sposoby i potrafi zasugerować możliwe tego przyczyny; 
 wybiera i porządkuje informacje z różnych źródeł, konstruując poprawnie ułożoną wypowiedź; 



 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób przekrojowy, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-
komunikacyjne; 

 uczestniczy w dyskusjach z zachowaniem zasad kultury, tolerancji oraz poprawnego i logicznego argumentowania; 
 potrafi współpracować w zespole w celu wykonania powierzonych mu zadań oraz planować zadania;  
 konstruuje wypowiedzi w sposób zgodny z zasadami języka polskiego; 
 dokonuje prostych ocen zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć historii; 
 dstrzega nieprawidłowość wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu; 
 odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii; 
 dostrzega i potępia przejawy łamania praw człowieka;  
 wykazuje się patriotyzmem, w tym lokalnym. 

 
BARDZO DOBRY 
Uczeń:  

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania; 
 wykazuje dużą aktywność podczas zajęć lekcyjnych; 
 rozwiązuje samodzielnie zadania, wymagające zastosowania wiedzy w sytuacji problemowej;  
 bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów, potrafi podawać argumenty i bronić swoich racji; 
 potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne; 
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę przy ocenie bieżących wydarzeń; 
 wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia; 
 sprawdza i analizuje przyczyny i skutki wydarzeń oraz dostrzega związki miedzy nimi; 
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł, w tym z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnej; 
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób syntetyczny i przekrojowy, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne; 
 potrafi współpracować w zespole w celu wykonania powierzonych mu zadań oraz planować zadania;  
 posługuje się poznaną terminologią w sposób zgodny z zasadami języka polskiego; 
 formułuje oceny zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć historii; 
 wykorzystuje dostępne dane statystyczne do opisu problemów historycznych;  
 przejawia krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu; 
 odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii; 
 jest uwrażliwiony na przejawy łamania praw człowieka;  
 wykazuje się postawą patriotyczną oraz poczuciem więzi ze społecznością lokalną. 

 



 
 
CELUJĄCY 
Uczeń: 

 w wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości wykraczające poza program danej klasy; 
 umie samodzielnie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę; 
  samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania;  
 w swoich dociekaniach historycznych jest samodzielny i niezależny; 
 zna oceny historiografii dotyczące różnych wydarzeń historycznych, postaci i faktów; 
 umie bronić swoich poglądów, podając merytoryczne argumenty; 
 samodzielnie wyszukuje, wartościuje i wyróżnia źródła informacji, w tym z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnej, 

krytycznie je wykorzystując w celu sformułowania wniosków i poparcia ich dowodami; 
 sprawnie wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów; 
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób problemowy, syntetyczny i przekrojowy, wykorzystując nowoczesne technologie 

informacyjno-komunikacyjne; 
 pełni funkcje lidera i inicjuje prace w zespole oraz podczas dyskusji;  
 dba o poprawność językową wypowiedzi ustnych oraz pisemnych; 
 samodzielnie wykorzystuje wiedzę historyczną do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także do formułowania wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa; 
 dokonuje samodzielnych oceny zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć historii; 
 wykorzystuje dostępne dane statystyczne o charakterze historycznym, zgodnie z zasadami matematyki; 
 wykazuje się postawą krytyczną wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu; 
 odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii; 
 jest uwrażliwiony na przejawy łamania praw człowieka;  
 wykazuje się postawą patriotyzmu oraz poczuciem więzi z lokalną społecznością. 

 
 

  
Uczeń, który opuścił 50% i więcej jednostek lekcyjnych w semestrze może być  nieklasyfikowany (nkl). 
 
 
 
 



 
 
5. KONTRAKT 
 
a) SPRAWDZIANY: 

 zapowiadane  są  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem   i  są  obowiązkowe  dla  każdego  ucznia 
 mogą mieć różne formy np.: opisowe, testowe, z wykorzystaniem źródeł, map 
 czas  sprawdzianu będzie uzależniony od jego formy, jednak nie dłużej niż czas trwania jednostki lekcyjnej 
 nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie sprawdzianów 
 sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić; poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od 

dnia podania informacji o ocenie; formę sprawdzianu poprawkowego wybiera nauczyciel 
 jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń korzysta z niedozwolonych materiałów, pracuje niesamodzielnie lub przeszkadza innym otrzymuje 

ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy oceny 
 uczeń  nieobecny  na  sprawdzianie  z  przyczyn  usprawiedliwionych  powinien  go  napisać  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  powrotu  

do  szkoły;  termin  ustala  nauczyciel  z  uczniem, a  w  przypadku  jego  niedotrzymania  uczeń  powinien  napisać  zaległą  pracę  na  
wezwanie  nauczyciela; odmowa  napisania  pracy  lub  nieobecność   nieusprawiedliwiona  na  sprawdzianie  jest  podstawą  do  
wstawienia  cząstkowej oceny niedostatecznej 

 sprawdziany oceniane są punktowo, za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów; punkty są sumowane i zamieniane na 
ocenę według następujących wskaźników procentowych: 

            0%   - 30%   niedostateczny 
            31% - 50%   dopuszczający 
            51% - 70%   dostateczny 
            71% - 90%   dobry 
            91% - 100%  bardzo dobry 
            98% + zadanie dodatkowe   celujący 
  
b) KARTKÓWKI 

 obejmują  materiał  z  trzech  ostatnich  tematów  i  nie  muszą  być  zapowiadane     
 ocen  z  kartkówek  nie  poprawia  się 
 nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie kartkówek 

 
c)  ZESZYT PRZEDMIOTOWY 

 jest obowiązkowy (oprócz bieżących notatek zeszyt musi zawierać zadania domowe) 
 może zostać poddany ocenie 



 brak  notatek  podawanych  przez  nauczyciela  do  zeszytu  przedmiotowego  może  być  podstawą  do  wstawienia  cząstkowej  oceny  
niedostatecznej 
 

d)  PODRĘCZNIK 
 jest obowiązkowy 
 brak podręcznika uniemożliwiający uczniowi pracę na lekcji skutkuje wpisaniem cząstkowej oceny niedostatecznej   

 
e)   NIEPRZYGOTOWANIE 

 w  ciągu  semestru  uczeń  ma prawo  zgłosić jeden  raz  nieprzygotowanie  do  lekcji (nieopanowanie  wiadomości, brak  zadania  
domowego, brak zeszytu lub podręcznika)  bez  konsekwencji  otrzymania  oceny  niedostatecznej;  wyjątkiem są lekcje, na  które  
zostały zapowiedziane  obowiązkowe  prace  pisemne; 

 
f) Nieobecność ucznia na lekcjach należy nadrobić samodzielnie, w razie problemów z nadrobieniem materiału, uczeń może zgłosić się na 
konsultacje do nauczyciela. 
 
g) Nauczyciel ustala ocenę  śródroczną  i  końcoworoczną   na  podstawie  ocen  cząstkowych, z których największe znaczenie mają   oceny  ze 
sprawdzianów. 
 
h)  W pracowni lekcyjnej obowiązuje wszystkich przestrzeganie zasad BHP. 
 
i)  Na zajęcia każdy zobowiązany jest przybyć punktualnie. 
 
j)  Na zajęciach obowiązuje kultura dyskusji. 
 
 
 

  Wymagania edukacyjne przedmiotu historia i społeczeństwo     
 
 

W Ą T E K  T A M A T Y C Z N Y  –  O J C Z Y S T Y  P A N T E O N  I  O J C Z Y S T E  S P O R Y  
 

 Temat  Dopuszczający 
Uczeń: 

Dostateczny 
Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 

Dobry 
Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 

Bardzo dobry 
 Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 

Celujący 
 Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 



dopuszczającą,  
a ponadto: 

dostateczną, 
 a ponadto: 

dobrą, a ponadto: 
 

bardzo dobrą, 
 a ponadto: 

 Jaki powinien być 
żołnierz? 

Wyjaśnia pojęcie wzoru 
żołnierza i wymienia 
cechy przypisywane 
antycznym bohaterom, 
żołnierzom, obrońcom 
ojczyzny. 

Omawia wzór 
antycznego bohatera i 
obrońcy ojczyzny na 
wybranych przykładach; 
wymienia założenia 
wychowania 
patriotycznego w 
oświeceniu. 

Dokonuje prezentacji 
motywu heroizmu w 
polskiej literaturze.  
Przedstawia postacie 
polskich żołnierzy 
bohaterów. Wyjaśnia 
pojęcie poezji tyrtejskiej 
w kontekście recepcji 
antycznych wzorów 
bohatera, żołnierza i 
obrońcy ojczyzny. 

Charakteryzuje poglądy 
przedstawicieli Wielkiej 
Emigracji na temat 
patriotyzmu.  
Wskazuje przykłady 
realizacji ideałów w 
rzeczywistości; dokonuje 
oceny. 

Ustosunkowuje się do 
różnych stanowisk 
historiograficznych. 
Popiera argumentami 
zajęte stanowisko; 
omawia wpływ 
antycznych wzorców na 
wychowanie młodzieży 
(na samodzielnie 
wybranych przykładach). 

 Wzór obywatela w 
polskiej myśli 
politycznej 

Wyjaśnia pojęcie wzoru 
obywatela i odnosi go do 
konkretnych przykładów 
ze starożytności. 
Zna pojęcia związane z 
tematem. 

Przedstawia podstawowe 
wartości i ideały 
demokracji ateńskiej oraz 
republiki rzymskiej. 
Przedstawia sposoby i 
przyczyny recepcji 
antycznego pojęcia 
obywatelstwa w 
późniejszych epokach. 

Wskazuje przykłady i 
motywy aktywności 
politycznej obywateli 
Aten i Rzymu (na 
przykładzie Solona, 
Peryklesa, Sokratesa, 
Cyncynata, Katona). 
Dostrzega i 
charakteryzuje recepcję 
antycznego obywatelstwa 
w późniejszych epokach; 
omawia obraz obywatela 
w polskiej publicystyce w 
późniejszych epokach. 

Dokonuje porównania 
różnych postaw 
obywatelskich w 
starożytności i 
samodzielnie je ocenia; 
wyjaśnia zależność 
między postawą 
obywatelską a 
patriotyzmem na 
przestrzeni dziejów. 
Podaje przykłady 
literackich wzorów 
postaw obywatelskich w 
epoce nowożytnej; 
charakteryzuje wzór 
polskiego obywatela i 
dokonuje oceny postaw 
obywatelskich w 
późniejszych epokach. 

Samodzielnie omawia 
odniesienia do antycznych 
wzorców obywatela w 
polskiej myśli i praktyce 
politycznej renesansu, 
oświecenia i XIX wieku; 
dokonuje pełnej 
charakterystyki problemu, 
odwołując się do źródeł. 
Dokonuje samodzielnej 
analizy recepcji pojęcia 
obywatela, wskazując 
konsekwencje społeczne; 
posługuje się wiedzą z 
literatury uzupełniającej i 
źródeł. 

 Budowa państwa 
polskiego— 
koncepcje 
polityczne Piastów 

Wymienia władców z 
dynastii piastowskiej, 
pamięta datę 966 r. 
wymienia czynniki, które 
zadecydowały o przyjęciu 

Przedstawia podstawowe 
fakty dotyczące 
panowania wybranych 
władców dynastii 
piastowskiej. 

Prezentuje koncepcję 
polityczną budowy 
państwa polskiego przez 
Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego.  

Charakteryzuje 
przemiany ustrojowe i 
społeczne w okresie 
rozbicia dzielnicowego. 
Na podstawie mapy 

Samodzielnie 
charakteryzuje, na 
wybranych przykładach, 
odwołując się do źródeł, 
koncepcje polityczne 



chrześcijaństwa przez 
Mieszka I. 

Charakteryzuje rozwój 
terytorialny państwa, 
stosunki z sąsiadami; 
potrafi analizować źródła.  
Sprawnie posługuje się 
mapą historyczną. 
 

omawia rozwój 
terytorialny państwa 
piastowskiego. 
 

władców z dynastii 
piastowskiej. 

 Rola ludzi Kościoła 
w budowie 
państwa polskiego 

Wymienia nazwiska ludzi 
Kościoła, którzy 
przyczynili się do budowy 
polskiej państwowości.  
Posługuje się pojęciami: 
biskup, inwestytura, 
opactwo, konkordat. 

Wskazuje obszary życia, 
na rozwój których wpływ 
miał Kościół; wymienia 
średniowieczne klasztory 
i inne ośrodki kultury 
chrześcijańskiej w 
regionie; 

Charakteryzuje 
działalność biskupa 
Jordana, biskupa Ungera, 
Radzyma Gaudentego, 
Świętego Wojciecha, 
biskupa Jakuba Świnki.  
Podaje przykłady 
politycznego, 
społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego 
oddziaływania Kościoła w 
średniowieczu. potrafi 
analizować źródła. 
sprawnie posługuje się 
mapą historyczną. 

Wskazuje rolę, jaką 
odegrali ludzie Kościoła 
w budowie państwowości 
polskiej. Charakteryzuje 
budowanie administracji 
kościelnej na ziemiach 
polskich w X – XI w., 
(rozwój terytorialny i 
instytucjonalny).  
Swobodnie posługuje się 
terminologią dotyczącą 
tematu. 
 

Ocenia, na wybranych 
przykładach, zwracając 
uwagę na pozytywne i 
negatywne aspekty, rolę 
ludzi Kościoła w budowie 
państwa polskiego. 
Zajmuje stanowisko w 
dyskusji i samodzielnie 
argumentuje. Dokonuje 
samodzielnych ocen. 

 Obywatele wobec 
wyzwań epoki 
nowożytnej 

Wymienia wyzwania epoki 
nowożytnej.  
Posługuje się pojęciami: 
artykuły henrykowskie, 
pacta conventa, przywilej 
szlachecki, konfederacja 
warszawska, demokracja 
szlachecka, oligarchia 
magnacka, liberum veto.  
Lokalizuje w czasie epokę 
nowożytną. 

Umiejscawia 
Rzeczpospolitą w 
strukturach 
wyznaniowych 
nowożytnej Europy.  
Zna i stosuje pojęcia: 
zasada elekcyjności 
tronu, elekcja viritim, 
ruch egzekucyjny, sejm 
konwokacyjny, prawa 
kardynalne. 

Wymienia i 
charakteryzuje postawy 
obywateli wobec 
problemów religijnych 
epoki. Charakteryzuje 
fenomen polskiej 
tolerancji w XVI wieku i 
współistnienie wyznań w 
Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Wymienia 
cechy nowożytnej 
państwowości polskiej: 
elekcyjność tronu i jej 
konsekwencje, rolę sejmu 
i sejmików w 

Charakteryzuje, na 
wybranych przykładach, 
postawy obywateli wobec 
religijnych, 
gospodarczych i 
politycznych wyzwań 
epoki (XVI – XVIII w.).   
Umiejscawia 
Rzeczpospolitą 
szlachecką na tle innych 
państw europejskich.  
 

Dokonuje samodzielnej 
analizy postaw obywateli 
wobec różnorodnych 
wyzwań epoki 
nowożytnej, ocenia je, 
odwołując się do źródeł. 



Rzeczypospolitej. 
 

 Spory o przyczyny 
upadku I 
Rzeczypospolitej 

Podaje daty rozbiorów 
Polski. Umie wskazać na 
mapie państwa zaborcze.  
Wyjaśnia, jaką rolę w I 
Rzeczypospolitej 
odgrywała szlachta. 

Omawia przyczyny 
utraty niepodległości 
przez Rzeczpospolitą.  
Umie wskazać na mapie 
zasięg poszczególnych 
rozbiorów państwa. 

Charakteryzuje 
wewnętrzne i zewnętrze 
przyczyny upadku 
Rzeczypospolitej.  
Wskazuje główne nurty 
XIX-wiecznych dyskusji 
nad przyczynami upadku I 
Rzeczypospolitej. 

Charakteryzuje spory o 
przyczyny upadku I 
Rzeczypospolitej.  
Wymienia i omawia 
poglądy głównych 
przedstawicieli obu szkól. 

Samodzielnie porównuje 
poglądy krakowskiej i 
warszawskiej szkoły 
historycznej.  
Wie, na czym polegała 
pesymistyczna i 
optymistyczna wizja 
historii Polski.  
Zajmuje stanowisko w 
dyskusji, wykazując się 
wiedzą pozaźródłową i 
odwołując się do opinii 
naukowych. 

 Nurt insurekcyjny 
czy realizm 
polityczny? 

Lokalizuje w czasie 
omawiane wydarzenia, 
przedstawia główne 
różnice w obu 
stanowiskach. 

Charakteryzuje poglądy 
najważniejszych 
przedstawicieli obu 
nurtów. Zna i stosuje 
pojęcia: insurekcja, noc 
listopadowa, Wielka 
Emigracja, pozytywizm, 
hakata, stańczycy, Virtuti 
Militari, insurekcja, 
naczelnik, kosynierzy, 
Uniwersał połaniecki, 
Legiony Polskie we 
Włoszech, Mazurek 
Dąbrowskiego.  

Dokonuje porównania obu 
nurtów 
niepodległościowych, 
wskazując ich założenia i 
przykłady realizacji.  
Dostrzega konsekwencje 
działań podejmowanych 
przez przedstawicieli obu 
nurtów. 

Charakteryzuje i ocenia 
polityczne koncepcje 
nurtu insurekcyjnego oraz 
nurtu realizmu 
politycznego. 

Dokonuje pełnej 
charakterystyki problemu, 
odwołując się do źródeł 
oraz wiedzy własnej. 
Samodzielnie argumentuje 
zajęte stanowisko. 

 Spory o ocenę 
powstań 
narodowych w XIX 
w. 

Wymienia polskie 
powstania narodowo-
wyzwoleńcze.  
Zna daty: 1830 r., 1846 r., 
1863 r.  

Omawia genezę i 
przebieg powstania 
listopadowego, 
 Wiosny Ludów na 
ziemiach polskich, 
powstania styczniowego. 
 

Omawia stosunek 
poszczególnych grup 
społecznych do powstań 
narodowo-
wyzwoleńczych. Zna 
oceny powstań narodowo-
wyzwoleńczych.  

Charakteryzuje spory o 
ocenę 
dziewiętnastowiecznych 
powstań narodowych. 

Ustosunkowuje się do 
różnych stanowisk 
historiograficznych 
dotyczących oceny 
powstań. Popiera 
argumentami zajęte 
stanowisko.  
Zna współczesne oceny 



powstań. 
 

 Jakie mamy mieć 
państwo – spory o 
kształt Polski w XX 
w. 

Umiejscawia w czasie 
wydarzenia związane z 
odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości.  
Zna postać Józefa 
Piłsudskiego, Lecha 
Wałęsy, Tadeusza 
Mazowieckiego. 
Wskazuje na mapie 
granice II RP i III RP.  
Zna daty: 11.11.1918, 
1939, 1945, 4.06.1989. 

Omawia koncepcje 
odbudowy państwa 
polskiego po I wojnie 
światowej.  
Zna proces formowania 
się władz odrodzonego 
państwa polskiego w 
latach 1918-1919. 
Przedstawia kwestię 
polską podczas obrad 
Wielkiej Trójki. 
 
 

Przedstawia genezę i 
przebieg procesu 
transformacji ustrojowej 
państwa polskiego w 1989 
r.  
Charakteryzuje 
działalność postaci 
związanych z 
omawianymi 
wydarzeniami. 
Przedstawia pojedyncze 
przykłady sporów o 
kształt Polski w XX w. 
 

Charakteryzuje spory o 
kształt Polski w XX w., 
uwzględniając cezury 
1918 r., 1944 – 1945, 
1989 r., oraz prezentuje 
sylwetki czołowych 
uczestników tych 
wydarzeń. 

Umie samodzielnie 
omówić spory o kształt 
Polski w XX w. i ocenić 
konsekwencje przyjęcia 
poszczególnych koncepcji. 
Ustosunkowuje się do 
różnych stanowisk 
historiograficznych. 
Popiera argumentami 
zajęte stanowisko. 

  Społeczeństwo 
wobec 
totalitaryzmu 

Podaje pojedyncze cechy 
systemów totalitarnych.  
Wie, kim byli Jan Paweł 
II, Stefan Wyszyński, 
Jerzy Popiełuszko. 
 

Przedstawia stosunek 
społeczeństwa polskiego 
do okupantów i 
ośrodków władzy 
komunistycznej w 
okresie drugiej wojny 
światowej.  
Zna i ocenia rolę Jana 
Pawła II, Stefana 
Wyszyńskiego i Jerzego 
Popiełuszki w 
powojennej Polsce 
 

Wskazuje na postawy 
społeczeństwa polskiego 
wobec władzy 
komunistycznej po 1945 
r. oraz metody 
ubezwłasnowolnienia 
społeczeństwa. 
Charakteryzuje 
działalności m.in. Lecha 
Wałęsy, Tadeusza 
Mazowieckiego, Jacka 
Kuronia, Leszka 
Balcerowicza.  

Dokonuje pełnej 
charakterystyki 
systemów totalitarnych 
na wybranych 
przykładach.  
Charakteryzuje postawy 
społeczne wobec 
totalitarnej władzy.  
Charakteryzuje 
działalności m.in. 
Andrzeja Czumy, Leszka 
Moczulskiego, 
Aleksandra Halla, Marka 
Jurka, Jana Marii Rokity, 
Piotra Bartoszczego, 
Karola Modzelewskiego, 
Bogdana Borusewicza, 
Joanny i Andrzeja 
Gwiazdów, Anny 
Walentynowicz. 

Samodzielnie 
charakteryzuje postawy 
społeczne wobec 
totalitarnej władzy, 
uwzględniając różnorodne 
formy oporu, oraz 
koncepcje współpracy lub 
przystosowania. 
Wyjaśnia złożoność 
postaw społecznych na tle 
wydarzeń politycznych, 
gospodarczych i 
społecznych, z 
uwzględnieniem 
uwarunkowań 
zewnętrznych, 
determinujących 
położenie Polski w 
Europie i na świecie.  

 



 
 


