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1. PRZEDMIOT -  HISTORIA      
 Nauczyciel: mgr Barbara Zaprzalska 
 Klasy: I  Technikum oraz I  Szkoły Branżowej I Stopnia 
 Podręcznik:  B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia, seria: Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy, 

Wydawnictwo OPERON, cz. I. 
   

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: 
Ocena niedostateczna  
Uczeń: 

 nie opanował większości podstawowych wiadomości i nie osiągnął poziomu wiedzy i umiejętności, umożliwiającego mu opanowywanie 
kolejnych treści kształcenia przedmiotowego;  

 nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem; 
 często wykazuje nieprzygotowanie do lekcji;  
 nie potrafi wykonać prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela;  
 odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji; 
 nie uczestniczy w dyskusjach; 
 nie potrafi współpracować w zespole;  
 podczas wypowiedzi nie przykłada wagi do dbałości o język ojczysty; 
 w swych wypowiedziach lub zachowaniach przejawia nietolerancję, rasizm, szowinizm, brak szacunku wobec dokonań innych narodów, 

ras, kultur, religii. 
 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 opanował w stopniu niewielkim przewidziane programowo wiadomości i umiejętności , wykazuje braki w podstawowych 
wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je uzupełnić;  

 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 znaczące 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; 
 podejmuje się prostych zadań podczas pracy zespołowej;   
 w trakcie odpowiedzi wykazuje dbałość o język ojczysty; 
 stara się odnosić krytycznie do wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu, szowinizmu;  
 dostrzega problem łamania praw człowieka;  



 wykazuje się postawą patriotyzmu. 
Ocena dostateczna 
Uczeń:  

 opanował w stopniu podstawowym przewidziane programowo wiadomości i umiejętności ; 
 niekiedy przejawia problemy w przyswajaniu treści kształcenia;  
 podczas zajęć lekcyjnych wykazuje zmienną aktywność; 
 rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności;  
 podaje niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń i zmian; 
 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; 
 formułuje wewnętrznie uporządkowane wypowiedzi ustne i pisemne, z poprawnym użyciem dat i pojęć historycznych; 
 podejmuje współpracę w grupie podczas zadań zespołowych; 
 wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w celu prezentowania podstawowej wiedzy wyniesionej z lekcji 

historii; 
 współpracuje w zespole, w celu wykonania powierzonych mu zadań;  
 posługuje się przyswojoną terminologią w sposób poprawny językowo; 
 podejmuje próbę sformułowania ocen wydarzeń historycznych;  
 jest krytyczny wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu, szowinizmu, w powiązaniu z szacunkiem dla dokonań innych 

narodów, ras, kultur, religii; 
 dostrzega przejawy łamania praw człowieka;  
 wykazuje się postawą patriotyzmu, w tym lokalnego.  

 

Ocena dobra 
Uczeń:  

 w stopniu niepełnym opanował przewidziany zakres wiadomości i umiejętności;  
 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, dokonując selekcji i analizy zawartych w nich informacji; 
 potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym;  
 stosuje terminy i pojęcia historyczne;  
 zgodnie i aktywnie pracuje w grupie;  
 wykazuje ogólną wiedzę faktograficzną, natomiast w zakresie niektórych zagadnień prezentują 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, formułując poprawną językowo wypowiedź;  
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób przekrojowy, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne; 
 uczestniczy w dyskusjach z zachowaniem zasad kultury i tolerancji oraz poprawnie i logicznie argumentując;  
 potrafi współpracować w zespole, w celu wykonania powierzonych mu celów i zadań oraz planować zadania ;  
 konstruuje wypowiedzi w sposób poprawny językowo; 
 dokonuje prostych ocen zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć historii; 
 dostrzega nieodpowiedniość wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu, szowinizmu, w powiązaniu z szacunkiem dla dokonań innych 

narodów, ras, kultur, religii; 
 dostrzega i potępia przejawy łamania praw człowieka;  
 wykazuje się postawą patriotyzmu oraz poczuciem więzi z lokalną społecznością.  

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń:  

 opanował pełen zakres przewidzianych programowo wiadomości i umiejętności;   
 wykazuje dużą aktywność podczas zajęć lekcyjnych; 
 sprawnie posługuje się posiadaną wiedzą;  
 rozwiązuje samodzielnie zadania, wymagające zastosowania wiedzy w sytuacji problemowej;  
 bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów, potrafi argumentować i bronić swoich racji; 
 samodzielnie interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska historyczne;  
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń;  
 wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia; 
 sprawdza i analizuje przyczyny i skutki wydarzeń oraz dostrzega związki między 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 celów i zadań oraz planować zadania;  
 posługuje się zdobytą terminologią w sposób poprawny językowo; 
 formułuje oceny na temat zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć historii; 
 wykazuje krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu, szowinizmu;  



 przejawia przekonania o potrzebie szacunku dla dokonań innych narodów, ras, kultur, religii; 
 cechuje się wrażliwością na przejawy łamania praw człowieka;  
 wykazuje się postawą patriotyzmu oraz poczuciem więzi z lokalną społecznością. 

 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 w wysokim stopniu opanował treści programowe, poszerzając swoją wiedzę o wiadomości wykraczające poza treści wymagań 
edukacyjnych przewidzianych dla danej klasy;  

 umie samodzielnie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę; 
 samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania;  
 jest w swoich dociekaniach historycznych 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 pracę w zespole oraz aktywnie uczestniczy w dyskusji;  
 dba o poprawność językową wypowiedzi ustnych oraz pisemnych; 
 samodzielnie wykorzystuje wiedzę historyczną do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa; 
 dokonuje samodzielnej oceny zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć historii; 
 wykazuje się postawą krytycyzmu wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu, szowinizmu;  
 przejawia przekonania o potrzebie szacunku dla dokonań innych narodów, ras, kultur, religii; 
 cechuje się wrażliwością na przejawy łamania praw człowieka;  
 prezentuje postawę patriotyzmu oraz poczucia 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: 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 w zakresie podstawowym dla klasy I. 

  

  Temat jednostki 
lekcyjnej 

Wymagania na ocenę 
dopuszczającą 
Uczeń: 

Wymagania na ocenę 
dostateczną 
Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 

Wymagania na ocenę 
dobrą 
Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 

Wymagania na ocenę 
bardzo dobrą 
Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 

Wymagania na ocenę 
celującą 
Uczeń opanował 
wymagania na ocenę 



dopuszczającą, a ponadto: dostateczną, a ponadto: dobrą, a ponadto: bardzo dobrą, a ponadto: 
Dział 1. Świat w okresie międzywojennym 
  Mapa polityczna 

Europy po I wojnie 
światowej 

Wie, że w latach 1919–
1920 obradowała w 
Paryżu konferencja 
pokojowa; wymienia jej 
najważniejsze 
postanowienia. 

Zna pojęcia: konferencja 
pokojowa w Paryżu i 
system wersalski. Umie 
wskazać na mapie nowe 
państwa, które powstały 
po I wojnie światowej.  

Charakteryzuje założenia 
systemu wersalskiego i 
jego funkcjonowanie w 
praktyce; potrafi wyjaśnić, 
dlaczego powstanie 
nowych państw nie 
rozwiązało problemów 
narodowościowych w 
Europie.  

Opisuje funkcjonowanie 
systemu wersalskiego i 
waszyngtońskiego; zna 
pojęcia: plan Dawesa i 
plan Younga. Krytycznie 
analizuje dostępne źródła.  
 

Samodzielnie 
charakteryzuje problemy 
polityczne Europy, Azji i 
Ameryki po zakończeniu 
wojny; przedstawia obraz 
powojennego 
społeczeństwa, odwołując 
się do literatury 
uzupełniającej i źródeł. 

  Kształtowanie się 
systemów 
totalitarnych we 
Włoszech oraz w 
Niemczech 

Wie, kiedy i w jakich 
państwach narodziły się 
nazizm i faszyzm. Zna 
nazwiska Adolfa Hitlera i 
Benito Mussoliniego.  

Zna systemy sprawowania 
władzy przez faszystów i 
nazistów oraz definiuje 
ustrój totalitarny. Potrafi 
wyjaśnić podstawowe 
pojęcia związane z 
tematem. Wskazuje na 
mapie politycznej Europy 
z okresu 
międzywojennego granice 
Niemiec i Włoch (ok. 1933 
r.). 

Potrafi wykazać, że 
systemy polityczne 
istniejące w latach 30. w 
Niemczech i Włoszech 
miały charakter 
totalitarny; wyjaśnia 
podłoże społeczne, które 
umożliwiło faszystom i 
nazistom dojście do 
władzy.  

Charakteryzuje systemy 
totalitarne, metody 
sprawowania władzy, 
polityki nazistów wobec 
Żydów. Umie wyjaśnić 
pojęcia związane z 
tematem. Opracowuje 
analizę SWOT dotyczącą 
totalitaryzmu. 

Dokonuje samodzielnej 
oceny sytemu 
faszystowskiego i 
nazistowskiego; 
przedstawia ich wspólne 
cechy oraz omawia 
podłoże ideologiczne, 
odwołując się do wiedzy 
źródłowej.  

  System totalitarny w 
ZSRR 

Wie, kiedy do władzy 
doszedł Józef Stalin; 
wymienia najważniejsze 
cechy systemu 
stalinowskiego. 

Potrafi wskazać przykłady 
stosowania systemu 
stalinowskiego w ZSRR; 
zna i wyjaśnia pojęcia 
Wielkiej Czystki, 
kolektywizacji i 
nacjonalizacji; wie, na 
czym polegała polityka 
NEP-u. 

Umie wskazać przejawy 
kultu Stalina oraz 
propagandy stalinowskiej; 
ocenia jej skutki, a zajęte 
stanowisko popiera 
argumentami. Potrafi 
analizować źródła.  

Dokonuje pełnej 
charakterystyki systemu 
totalitarnego ZSRR, ze 
wskazaniem konkretnych 
przykładów. Swobodnie 
posługuje się 
terminologią dotyczącą 
tematu. Potrafi 
opracować metaplan na 
temat sytuacji 
wewnętrznej w ZSRR w 
latach 30. 

Dokonuje samodzielnej 
oceny okresu 
stalinowskiego w zakresie 
polityki społecznej, 
zagranicznej oraz 
gospodarczej, ze 
wskazaniem jej skutków. 
Wykorzystując 
wiadomości z literatury 
uzupełniającej i źródeł, 
potrafi przedstawić 
tragedię więźniów 



łagrów.  
 

  Systemy totalitarne 
w Europie w okresie 
międzywojennym – 
analiza porównawcza 

Wskazuje na mapie 
obszary III Rzeszy, ZSRR 
oraz Włoch; potrafi 
określić najważniejsze 
cechy systemu 
totalitarnego. 

Dokonuje prostego 
porównania trzech 
systemów totalitarnych, 
wymieniając jako 
przykłady najbardziej 
znane fakty.  

Przeprowadza analizę 
porównawczą trzech 
systemów totalitarnych ze 
wskazaniem ich 
konsekwencji; określa 
zakres inwigilacji 
społeczeństw III Rzeszy, 
ZSRR i faszystowskich 
Włoch.  

Dokonuje analizy 
porównawczej z 
odwołaniem do źródeł; 
przedstawia pełny obraz 
totalitaryzmu 
niemieckiego, 
radzieckiego i włoskiego.  

Wskazuje konsekwencje 
realizacji planów państw 
totalitarnych dla polityki 
międzynarodowej; 
samodzielnie analizuje i 
porównuje podstawy 
ideologiczne trzech 
systemów totalitarnych, 
odwołując się do 
literatury uzupełniającej i 
źródeł. 

   Gospodarcze i 
społeczne przemiany 
na świecie w okresie 
międzywojennym 

Wie, że w latach 1929–
1933 panował w 
gospodarce światowej 
wielki kryzys gospodarczy; 
wymienia jego 
najważniejsze przejawy.  

Zna problematykę 
wielkiego kryzysu 
gospodarczego lat 30.: 
przyczyny, czas trwania; 
potrafi wskazać na mapie 
politycznej świata w 
okresie międzywojennym 
USA i ZSRR.  

Charakteryzuje przyczyny, 
przejawy i następstwa 
wielkiego kryzysu; zna 
rolę Stanów 
Zjednoczonych w 
gospodarce światowej; 
omawia sytuację 
wewnętrzną w państwie 
radzieckim w latach 30.  

Charakteryzuje sytuację 
na świecie w latach 20. i 
30. XX wieku oraz postęp 
techniczny, jaki dokonał 
się w latach 1918–1939. 
 

Umie samodzielnie 
wykazać znaczenie 
kolonializmu dla 
światowej gospodarki, 
odwołując się do 
literatury uzupełniającej i 
źródeł. 

Dział 2. Druga Rzeczpospolita 
  Odrodzenie państwa 

polskiego 
 

Umieszcza w czasie 
wydarzenia związane z 
odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości; zna postać 
Józefa Piłsudskiego; 
wskazuje na mapie 
granice II RP.  
 
 

Zna proces formowania 
się władz odrodzonego 
państwa polskiego w 
latach 1918–1919 i 
postanowienia traktatu 
wersalskiego wobec 
Polski. Opisuje 
wydarzenia związane z 
kształtowaniem się granic 
II RP. Zna podstawowe 
pojęcia dotyczące tematu 
(np. Tymczasowy 

Charakteryzuje proces 
ustalania granicy 
Rzeczypospolitej z 
Niemcami, Rosją, 
Czechosłowacją, Ukrainą i 
Litwą; wskazuje i omawia 
najważniejsze dokumenty 
państwowe – na ich 
podstawie opisuje ustrój 
państwa polskiego.  

Charakteryzuje koncepcje 
granic państwa wysuwane 
w latach 1918–1922 przez 
główne polskie obozy 
polityczne. Szczegółowo 
pisuje przebieg wojny 
polsko-ukraińskiej, 
powstania wielkopolskiego, 
konfliktu z Czechosłowacją, 
pierwszych walk z Armią 
Czerwoną. Aktywnie 
angażuje się w realizację 
projektu dydaktycznego 

Dokonuje samodzielnej 
syntezy procesu 
kształtowania się granic i 
ustroju państwa polskiego 
w latach 1918–1919. 
Posługuje się źródłami i 
literaturą uzupełniającą – 
dokonuje ich krytycznej 
analizy. Ocenia 
działalność Józefa 
Piłsudskiego oraz Romana 
Dmowskiego w latach 



Naczelnik Państwa, Sejm 
Ustawodawczy).  

związanego z omawianym 
tematem. 

1918–1920.  

  Gospodarcze i 
społeczne problemy 
odrodzonego 
państwa polskiego 

Wymienia najważniejsze 
sukcesy polityki 
gospodarczej II 
Rzeczypospolitej (budowa 
portu w Gdyni, reforma 
walutowa). 

Potrafi przedstawić 
główne problemy 
gospodarcze II 
Rzeczypospolitej; 
wyjaśnia znaczenie 
budowy portu w Gdyni i 
reformy walutowej. Zna 
postać Władysława 
Grabskiego. Potrafi 
wskazać granice II 
Rzeczypospolitej, Gdynię i 
Wolne Miasto Gdańsk na 
mapie historycznej.  

Zna problemy polskiego 
rolnictwa w czasach II 
Rzeczypospolitej i próby 
ich rozwiązywania 
poprzez reformę rolną; 
potrafi opisać wojnę celną 
z Niemcami, a także 
wyjaśnić jej przyczyny i 
znaczenie.  
 

Potrafi dokonać analizy 
przyczyn trudnej sytuacji 
gospodarczej II 
Rzeczypospolitej, 
uwzględniając 
uwarunkowania 
historyczne oraz panującą 
sytuację 
międzynarodową. Zna 
strukturę społeczeństwa II 
Rzeczypospolitej. Potrafi 
dokonać oceny polityki 
gospodarczej państwa 
polskiego w latach 20. z 
uwzględnieniem zarówno 
mocnych, jak i słabych 
stron (np. poprzez analizę 
SWOT).  

Dokonuje samodzielnej 
oceny sytuacji 
gospodarczej i społecznej 
odrodzonego państwa 
polskiego, wykorzystując 
w tym celu dane 
statystyczne, źródła 
tekstowe oraz literaturę 
uzupełniającą.  
Przedstawia 
konsekwencje 
podejmowanych przez 
władze decyzji w formie 
metaplanu.  

  Życie polityczne II 
Rzeczypospolitej w 
latach 1918–1926 

Zna datę uchwalenia 
Konstytucji marcowej; 
wie, jaki ustrój 
wprowadzała. Zna postać 
pierwszego prezydenta II 
RP. 

Wymienia najważniejsze 
postanowienia 
Konstytucji marcowej, 
główne obozy polityczne 
w II RP oraz ich 
przywódców. Potrafi 

Zna okoliczności 
uchwalenia Konstytucji 
marcowej oraz śmierci 
Gabriela Narutowicza. 
Potrafi wyjaśnić 
przyczyny, które 

Potrafi przedstawić 
główne problemy życia 
politycznego II 
Rzeczypospolitej do roku 
1926 oraz przyczyny 
braku stabilizacji 

Dokonuje samodzielnej 
oceny funkcjonowania 
systemu parlamentarno-
gabinetowego w II 
Rzeczypospolitej w latach 
1922–1926, z 



przeczytać ze 
zrozumieniem i wyjaśnić 
fragment tekstu 
Konstytucji oraz wskazać 
na mapie omawiane 
terytoria.  

spowodowały, że ustrój 
wprowadzony w Polsce 
przez Konstytucję nie 
zapewnił państwu 
stabilizacji politycznej. 
 
 

politycznej w kraju. Umie 
dokonać krytycznej 
analizy tekstu Konstytucji 
marcowej, 
uwzględniającej zarówno 
jej mocne, jak i słabe 
strony (np. w formie 
analizy SWOT).  

uwzględnieniem jego 
mocnych i słabych stron. 
Potrafi analizować źródła; 
wykorzystuje zawarte w 
nich informacje do 
opisania sytuacji 
wewnętrznej państwa.  
 

 Kryzys demokracji 
parlamentarnej w 
Polsce – przewrót 
majowy i rządy 
sanacji 

Wie, że w maju 1926 roku 
miał miejsce przewrót 
wojskowy dokonany przez 
oficerów skupionych 
wokół Józefa 
Piłsudskiego. Zna pojęcia 
sanacji i Konstytucji 
kwietniowej oraz datę 
uchwalenia nowej ustawy 
zasadniczej. 
  

Zna zakres władzy, jaki 
Konstytucja kwietniowa 
powierzyła prezydentowi. 
Wyjaśnia pojęcia: 
„sanacja”, „rządy 
autorytarne”. Potrafi 
przeczytać ze 
zrozumieniem i omówić 
fragment Konstytucji 
kwietniowej. 
  

Potrafi przedstawić 
okoliczności przewrotu 
majowego i wskazać jego 
główne przyczyny. Umie 
wyjaśnić system rządów 
sanacyjnych. Zna postaci 
Edwarda Rydza-Śmigłego i 
Ignacego Mościckiego. 
Potrafi przedstawić 
postawę władz 
sanacyjnych wobec 
opozycji.  
Porównuje wybrane 
fragmenty Konstytucji 
marcowej i kwietniowej.  
 

Charakteryzuje politykę 
wewnętrzną rządów 
sanacyjnych. Umie opisać 
główne nurty opozycji 
antysanacyjnej. Potrafi 
dokonać krytycznej 
analizy Konstytucji 
kwietniowej, 
uwzględniającej zarówno 
jej mocne, jak i słabe 
strony (np. w formie 
analizy SWOT). Wykazuje 
kontrowersyjny charakter 
działalności Józefa 
Piłsudskiego w latach 
1926–1935.  

W sposób analityczny i 
syntetyczny dokonuje 
charakterystyki sytuacji 
politycznej państwa w 
latach 1926–1935; 
wskazuje jej przyczyny i 
konsekwencje. 
Wykorzystuje literaturę 
uzupełniającą i źródła.  
 

  Polityka zagraniczna 
II RP 

Zna pojęcie paktu 
Ribbentrop–Mołotow, 
datę jego zawarcia i 
postanowienia dotyczące 
państwa polskiego. 
  

Zna pojęcie Zaolzia i 
potrafi przedstawić 
politykę Rzeczypospolitej 
w okresie kryzysu 
czechosłowackiego w 
1938 roku. Zna 
postanowienia tajnego 
protokołu paktu 
Ribbentrop–Mołotow 
dotyczące Europy 
Środkowej (nie tylko 

Potrafi przedstawić 
stosunki polsko-
francuskie oraz stosunki 
polsko-czechosłowackie w 
okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Zna 
postać Józefa Becka. 
Potrafi przedstawić 
położenie 
międzynarodowe 
Rzeczypospolitej w 

Zna pojęcia: „pakt 
wschodni”, 
„Międzymorze”, „pakty o 
nieagresji z Niemcami i 
ZSRR”. Potrafi opisać 
politykę Józefa Becka i 
dokonać jej oceny. Umie 
wyjaśnić przyczyny złych 
relacji między państwem 
polskim a Niemcami, ZSRR 
i Litwą w okresie 

Przygotowuje argumenty 
do wykorzystania w 
debacie za i przeciw na 
temat konsekwencji 
polityki zagranicznej 
prowadzonej przez II RP.  



Polski). Potrafi przeczytać 
ze zrozumieniem i 
wyjaśnić fragment tekstu 
tajnego protokołu.  
  

przededniu wybuchu 
wojny.  
  

dwudziestolecia 
międzywojennego. Potrafi 
wskazać na mapie 
historycznej Europy z 
okresu dwudziestolecia 
międzywojennego 
państwa będące 
sojusznikami 
Rzeczypospolitej (lub 
ustosunkowane do niej 
pozytywnie) oraz państwa 
wrogie. 

   Gospodarka i 
społeczeństwo II 
Rzeczypospolitej w 
latach 30. 

Wie, że ogólnoświatowy 
kryzys gospodarczy lat 30. 
wywarł negatywny wpływ 
także na polską 
gospodarkę. Zna pojęcie 
COP. Ma świadomość 
tego, że II Rzeczpospolita 
była państwem 
wielonarodowym. 

Zna główne przejawy 
wielkiego kryzysu 
gospodarczego na 
ziemiach polskich. Wie, iż 
odsetek mniejszości 
narodowych w II 
Rzeczypospolitej 
przekraczał 30%, potrafi 
wymienić największe 
mniejszości narodowe. 
Wyjaśnia przyczyny 
podjęcia budowy COP.  

Potrafi opisać przebieg 
wielkiego kryzysu 
gospodarczego w 
Rzeczypospolitej oraz 
działania władz 
podejmowane w celu 
walki z nim. Zna postać 
Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. 
Umie opisać położenie 
mniejszości narodowych 
w państwie polskim. 
Potrafi wskazać na mapie 
historycznej Gdynię i 
obszar COP. 

Potrafi wyjaśnić wpływ 
wielkiego kryzysu 
gospodarczego na 
sytuację wewnętrzną w 
Rzeczypospolitej i jej 
położenie 
międzynarodowe oraz 
opisać politykę 
inwestycyjną państwa w 
latach 30. Umie wskazać 
przyczyny pogorszenia 
relacji  
między polską większością 
i mniejszościami 
narodowymi w latach 30. 
oraz konsekwencje tego 
zjawiska. 
Potrafi wskazać na mapie 
historycznej 
województwa o 
najwyższym odsetku 
ludności niepolskiej. 
 

Potrafi uzasadnić opinię, 
że państwo polskie 
bardzo dotkliwie odczuło 
wielki kryzys gospodarczy 
lat 30. – w tym celu 
analizuje diagramy i dane 
statystyczne. Umie 
scharakteryzować 
działania podejmowane 
przez władze w celu 
ograniczenia skutków 
kryzysu i ożywienia 
gospodarczego oraz 
dokonać samodzielnej 
oceny tych działań.  
 



  Kultura, sztuka i 
nauka okresu 
międzywojennego 

Potrafi wymienić 
przedstawicieli kultury 
polskiej czasów II 
Rzeczypospolitej oraz ich 
dokonania. 
 
 
 
 
 

Potrafi opisać rozwój 
literatury polskiej w 
czasach dwudziestolecia 
międzywojennego. Zna 
postaci najwybitniejszych 
naukowców polskich tego 
okresu i wie, jakimi 
dziedzinami się 
zajmowali. Umie wskazać 
na mapie historycznej 
granice II Rzeczypospolitej 
i główne ośrodki miejskie. 

Potrafi opisać rozwój 
literatury polskiej oraz 
nauki w czasach 
dwudziestolecia 
międzywojennego. Umie 
przedstawić rozwój 
kultury masowej w 
czasach II 
Rzeczypospolitej (film, 
teatr, sport).  
 

Potrafi opisać rozwój 
literatury polskiej oraz 
nauki w czasach 
dwudziestolecia 
międzywojennego. Umie 
przedstawić rozwój 
kultury masowej w 
czasach II 
Rzeczypospolitej (film, 
teatr, sport). Zna 
przedstawicieli sztuk 
plastycznych w II 
Rzeczypospolitej oraz ich 
dokonania. 

Dostrzega zależności 
między kulturą i nauką a 
innymi dziedzinami życia 
społeczno – politycznego. 
Swobodnie operuje 
nazwami kierunków w 
sztuce i filozofii, 
rozpoznaje dzieła 
plastyczne i 
architektoniczne, 
dokonując ich 
charakterystyki oraz 
podając nazwiska ich 
twórców.  
 

Dział 3. II wojna światowa 
 Geneza II wojny 
światowej 

Wie, że w latach 1936–
1939 toczyła się w 
Hiszpanii wojna domowa. 
Zna sojuszników obu 
walczących stron. Wie, 
czym była oś Rzym–
Berlin–Tokio. Zna 
najważniejsze 
postanowienia 
konferencji w 
Monachium.  

Charakteryzuje 
okoliczności przyłączenia 
Austrii do Niemiec i 
upadku Czechosłowacji. 
Posługuje się pojęciami: 
Anschluss, konferencja w 
Monachium, Protektorat 
Czech i Moraw.  

Zna okoliczności 
powstania „osi”, 
przyłączenia Austrii do 
Niemiec i upadku 
Czechosłowacji. Umie 
wskazać na mapie 
politycznej Europy okresu 
międzywojennego 
Hiszpanię, Austrię i 
Czechosłowację. 

Charakteryzuje sytuację 
międzynarodową przed 
wybuchem II wojny 
światowej, opisuje 
aneksje terytorialne 
państw osi. Zna 
działalność 
Międzynarodówki 
Komunistycznej. Potrafi 
opracować drzewko 
decyzyjne na temat „Jaką 
decyzję powinny podjąć 
władze Czechosłowacji 
wobec postanowień 
konferencji w 
Monachium?”. 

Samodzielnie 
charakteryzuje 
stanowiska polityczne w 
Europie wobec systemów 
totalitarnych oraz 
postawy społeczne wobec 
groźby wojny – odnosi się 
do źródeł i literatury 
uzupełniającej.  

 Wojna obronna 
Polski w 1939 roku 

Zna datę rozpoczęcia II 
wojny światowej. 
Wymienia najważniejsze 

Opisuje przebieg działań 
zbrojnych wojny obronnej 
Polski. Wskazuje na mapie 

Dokonuje porównania sił 
zbrojnych Polski i Niemiec 
oraz planów wojskowe 

Przedstawia w sposób 
analityczny sytuację 
państwa polskiego w 

Dokonuje oceny walk 
obronnych we wrześniu 
1939 roku – odwołuje się 



bitwy kampanii 
wrześniowej, umieszcza je 
w czasie. 

miejsca najważniejszych 
bitew. Wymienia 
okoliczności wkroczenia 
wojsk radzieckich na 
terytorium II RP.  

obu państw, wskazując na 
wynikające z tego skutki. 
Charakteryzuje walkę 
obronną Polaków.  

przededniu wybuchu II 
wojny światowej, 
wskazując na jej 
konsekwencje. 
Samodzielnie dokonuje 
oceny stosunku państw 
zachodnich do wojny w 
Polsce. Analizuje 
dostępne źródła.  
 
 

do literatury 
uzupełniającej i źródeł. 
Potrafi wskazać 
pozytywne i negatywne 
aspekty układów polsko-
francuskiego i polsko-
angielskiego.  

 Działania zbrojne w 
latach 1939–1941 

Zna chronologię 
najważniejszych walk w 
Europie, wskazuje na 
mapie kolejne etapy walk.  
 
  

Charakteryzuje przyczyny 
i przebieg działań 
wojennych w Finlandii, 
Belgii, Holandii, Francji; 
opisuje bitwę o Anglię i o 
Atlantyk. 
 

Dokonuje analizy 
porównawczej kampanii 
w Polsce i w Europie. Zna 
najważniejsze bitwy i 
potrafi je umieścić w 
czasie i przestrzeni.  
 

Opisuje skutki pierwszego 
etapu działań zbrojnych 
dla Europy. Dokonuje 
ocen komparatywnych, 
wyciąga wnioski i potrafi 
wyrazić swoje zdanie.  
 

Wykonuje dodatkową 
pracę (referat, 
prezentację) na temat 
charakteru walk w 
Europie w latach 1939–
1945, w której w sposób 
krytyczny korzysta z 
literatury uzupełniającej, 
źródeł i statystyk.  

 Wojna niemiecko-
radziecka w latach 
1942–1944 

Zna pojęcie planu 
Barbarossa, przedstawia 
jego założenia.  

Opisuje przebieg wojny 
niemiecko radzieckiej, 
umieszcza jego etapy w 
czasie i przestrzeni.  

Dostrzega konsekwencje 
przedłużającej się wojny 
niemiecko-radzieckiej dla 
sytuacji w Europie. 
Charakteryzuje przebieg 
działań na froncie 
wschodnim.  

Dokonuje porównania 
działań zbrojnych z lat 
1939–1941 z niemiecką 
kampanią wschodnią. Na 
podstawie posiadanej 
wiedzy ocenia znaczenie 
przełamania frontu 
wschodniego przez 
Rosjan.  

Analizuje temat na 
podstawie literatury 
uzupełniającej i danych 
statystycznych; krytycznie 
odnosi się do źródeł.  

 Walki na terenach 
pozaeuropejskich 

Zna podstawową 
chronologię walk Afryce, 
na terenie Dalekiego i 
Bliskiego Wschodu. 
 
 

Porównuje przebieg 
kampanii w Afryce z 
walkami w Europie; zna 
przyczyny ataku na Pearl 
Harbor.  
 

Opisuje przebieg działań 
zbrojnych w Afryce oraz 
na Dalekim i Bliskim 
Wschodzie.. 
Charakteryzuje przyczyny 
przełamania ofensywy 

Opisuje skutki zrzucenia 
bomb atomowych na 
Hiroszimę i Nagasaki, 
potrafi ocenić przebieg 
działań zbrojnych na 
omawianych terenach. 

Charakteryzuje zagrożenia 
wynikające z posiadania 
bomby atomowej i 
konsekwencje jej użycia 
(dokonuje ocen 
komparatywnych). 



 
 

japońskiej przez 
Amerykanów.  
 

Przedstawia samodzielną 
analizę działań zbrojnych 
w Afryce i na Dalekim 
Wschodzie.  

 Zakończenie II wojny 
światowej 

Umieszcza w czasie i 
przestrzeni utworzenie 
drugiego frontu w 
Europie.  

Zna najważniejsze etapy 
walk w Europie w latach 
1943–1945. Posługuje się 
najważniejszymi 
pojęciami.  

Charakteryzuje walki na 
froncie wschodnim i na 
drugim froncie w latach 
1943–1945. Dostrzega 
konsekwencje 
kontrofensywy 
radzieckiej. Potrafi 
wskazać na mapie bitwy 
omawianego okresu.  

Dokonuje porównania 
walk prowadzonych w 
Europie i na terenach 
pozaeuropejskich. 
Wykorzystuje posiadaną 
wiedzę do przedstawienia 
konsekwencji wyzwalania 
poszczególnych rejonów 
Europy przez wojska 
zachodnich aliantów i 
radzieckie. Krytycznie 
analizuje dostępne źródła.  

Przedstawia w sposób 
syntetyczny etapy walk w 
Europie i na terenach 
pozaeuropejskich w 
trakcie II wojny 
światowej. Posługuje się 
literaturą uzupełniającą.  

 Europa pod 
okupacją niemiecką. 
Holokaust 

Definiuje pojęcie 
Holokaustu. Opisuje 
sytuację i położenie 
ludności żydowskiej, 
słowiańskiej i Cyganów w 
czasie II wojny światowej. 
 
  
 

Wyjaśnia różnice 
pomiędzy obozami pracy i 
koncentracyjnym. Opisuje 
założenia polityki 
eksterminacyjnej Niemiec 
wobec mieszkańców 
Europy. Przedstawia losy 
jeńców wojennych w 
czasie II wojny światowej. 

Charakteryzuje politykę 
eksterminacyjną Niemiec 
wobec narodów Europy 
oraz politykę Japonii na 
Dalekim Wschodzie. Zna 
los ludności pochodzenia 
japońskiego w Stanach 
Zjednoczonych. 
 

Przedstawia na podstawie 
źródeł opis życia w 
gettach, deportacje, 
zsyłki, medyczne 
eksperymenty w obozach 
koncentracyjnych. 
Dokonuje ocen 
komparatywnych sytuacji 
w Europie, Indochinach, 
Afryce, Stanach 
Zjednoczonych i Nowej 
Gwinei. 

Omawia konsekwencje 
Holokaustu, procesy 
norymberskie i akty 
ludobójstwa, zarówno 
podczas II wojny 
światowej, jak i obecnie. 

 Kształtowanie się 
koalicji 
antyhitlerowskiej. 
Konferencje Wielkiej 
Trójki 

Wymienia cele Karty 
Atlantyckiej, a także 
miejsce, czas trwania i 
najważniejszych 
uczestników konferencji 
Wielkiej Trójki.  
 

Porównuje decyzje, które 
zapadły na konferencjach 
Wielkiej Trójki, i podaje 
sposoby ich realizacji. Zna 
czas i miejsce powołania 
ONZ i jej najważniejsze 
cele.  

Podaje założenia ustawy 
Lend Lease, genezę 
powstania i sygnatariuszy 
Karty Atlantyckiej. 
Uzasadnia decyzje 
Wielkiej Trójki wobec 
Niemiec i Polski. 

Charakteryzuje przebieg 
konferencji Wielkiej 
Trójki. Ocenia rolę Józefa 
Stalina w przebiegu 
konferencji. Dokonuje 
analizy dokumentów i 
postanowień konferencji 

Przygotowuje mowę na 
procesy norymberskie na 
podstawie źródeł i 
literatury pomocniczej. 
Podaje przykłady realizacji 
zadań ONZ. Dokonuje 
oceny i wartościowania 



 
 
 

 Charakteryzuje cele ONZ. 
Przedstawia rolę Polski w 
tworzeniu ONZ. 
 

w Teheranie, Jałcie i 
Poczdamie. 
 

postanowień Wielkiej 
Trójki wobec Polski I 
Niemiec, umie wskazać 
ich współczesne 
konsekwencje. 

 
 
 
 
 

 


