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1. PRZEDMIOT -  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO     

 Nauczyciel: mgr Barbara Zaprzalska 

 Klasa: III ad Technikum   

 Podręczniki:  Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory, seria: Odkrywamy na nowo,  Wydawnictwo OPERON, 

                      Historia i społeczeństwo Starożytność, 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%   - 29%   niedostateczny 

            30% - 50%   dopuszczający 

            51% - 70%   dostateczny 

            71% - 90%   dobry 

            91% - 100%  bardzo dobry 

            96% + 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 

dopuszczającą,  

a ponadto: 

Dobry 

Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

dostateczną, 

 a ponadto: 

Bardzo dobry 

 Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

dobrą, a ponadto: 
 

Celujący 

 Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

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 

chrześcijaństwa przez 

Mieszka I. 

Przedstawia podstawowe 

fakty dotyczące 

panowania wybranych 

władców dynastii 

piastowskiej. 

Prezentuje koncepcję 

polityczną budowy 

państwa polskiego przez 

Mieszka I i Bolesława 

Chrobrego.  

Charakteryzuje rozwój 

terytorialny państwa, 

Charakteryzuje 

przemiany ustrojowe i 

społeczne w okresie 

rozbicia dzielnicowego. 

Na podstawie mapy 

omawia rozwój 

terytorialny państwa 

Samodzielnie 

charakteryzuje, na 

wybranych przykładach, 

odwołując się do źródeł, 

koncepcje polityczne 

władców z dynastii 

piastowskiej. 



stosunki z sąsiadami; 

potrafi analizować źródła.  

Sprawnie posługuje się 

mapą historyczną. 

 

piastowskiego. 

 

 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 

Rzeczypospolitej. 

 

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. 



 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.  

 

 

 



W Ą T E K  E P O K O W Y  –  S T A R O Ż Y T N O Ś Ć  

 

 Temat  Dopuszczający 

Uczeń: 

Dostateczny 

Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą,  

a ponadto: 

Dobry 

Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

dostateczną, 

 a ponadto: 

Bardzo dobry 

 Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

dobrą, a ponadto: 

 

Celujący 

 Uczeń opanował 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą, 

 a ponadto: 

 Warunki naturalne 

Morza 

Śródziemnego i 

pierwsze 

cywilizacje 

Określa położenie 

geograficzne cywilizacji 

starożytnych, leżących 

nad Morzem 

Śródziemnym. 

Wyjaśnia, jaki wpływ 

wywarło środowisko 

geograficzne na 

gospodarkę starożytnej 

Grecji; wskazuje na mapie 

omawiane zmiany 

terytorialne. 

Opisuje wpływ warunków 

naturalnych na 

wielokulturowość basenu 

Morza Śródziemnego. 

Charakteryzuje drogi 

przenikania się różnych 

kultur w basenie Morza 

Śródziemnego w okresie 

starożytności; omawia 

etapy tworzenia się 

cywilizacji 

śródziemnomorskich i ich 

cechy charakterystyczne. 

Samodzielnie ocenia, 

jakie znaczenie miały 

warunki naturalne dla 

przenikania się kultur w 

basenie Morza 

Śródziemnego; omawia 

czynniki sprzyjające i 

niesprzyjające przenikaniu 

się kultur w starożytności. 

 Gospodarka – 

początki 

gospodarki 

ludzkiej 

Wymienia rodzaje 

gospodarki, jakie znał 

człowiek pierwotny; 

dostrzega rolę gospodarki 

w państwach pierwszych 

cywilizacji i wskazuje, 

gdzie powstawały 

państwa w starożytności. 

Lokalizuje w czasie 

omawiane epoki; zna 

pojęcia: wspólnota 

pierwotna,  dobra 

pierwotne, rewolucja 

neolityczna, uprawa, 

hodowla, cywilizacja; 

umie wskazać  na mapie 

państwa i cywilizacje 

śródziemnomorskie; 

wyjaśnia, co 

uwarunkowało 

powstawanie państw w 

starożytności w 

określonych rejonach. 

Charakteryzuje cechy 

gospodarki łowiecko-

zbierackiej; omawia 

pojęcie: rewolucja 

neolityczna i wyjaśnia jej 

znaczenie w dziejach 

ludzkości; zna cechy 

charakterystyczne epok 

metalurgicznych (epoka 

miedzi i żelaza). 

Dostrzega procesy 

zasiedlania regionu przez 

ludności poszczególnych 

kultur w świetle badań 

archeologicznych w 

obrębie regionu; dokonuje 

charakterystyki tworzenia 

się podstaw gospodarki 

wytwarzającej w epoce 

mezolitu; wskazuje cechy 

charakterystyczne 

gospodarki greckiej i 

rzymskiej. 

Samodzielnie 

charakteryzuje genezę i 

uwarunkowania naturalne 

powstawania pierwszych 

osad; wyjaśnia, dlaczego 

przejście do gospodarki 

rolnej przyczyniło się do 

rozwoju społeczeństw; 

samodzielnie uzasadnia 

tezę, że handel był 

motorem napędowym 

rozwoju cywilizacji 

starożytnych.  

 Gospodarka – 

wymiana handlowa 

w świecie 

starożytnym 

Lokalizuje w przestrzeni 

szlaki handlowe 

starożytności, dostrzega 

rolę gospodarki i handlu 

w państwach pierwszych 

cywilizacji – Sumerze, 

Wyjaśnia rolę Fenicjan w 

procesie rozwoju handlu i 

gospodarki w basenie 

Morza Śródziemnego. 

Charakteryzuje genezę 

pieniądza i wyjaśnia jego 

znaczenie w wymianie 

handlowej; sprawnie 

posługuje się mapą 

historyczną; wyjaśnia 

Charakteryzuje rolę 

instytucji kredytu w 

starożytności; wskazuje i 

opisuje cechy handlu w 

starożytności; opisuje 

rodzaje handlu 

Ocenia znaczenie 

pieniądza w handlu 

międzynarodowym; 

charakteryzuje 

samodzielnie fazy dziejów 

cywilizacji rolniczych. 



Egipcie i Chinach. pojęcie: gospodarka 

towarowo-pieniężna. 

wymiennego, jakie znano 

w starożytności. 

 Grecko-rzymska 

spuścizna 

kulturowa 

Wie, że we współczesnym 

świecie są obecne 

przejawy greckiej i 

rzymskiej tradycji i 

kultury, potrafi podać ich 

przykłady; umiejscawia w 

czasie i przestrzeni 

cywilizację starożytnej 

Grecji oraz Rzymu. 

Dostrzega różnorodność 

językową cywilizacji 

basenu Morza 

Śródziemnego; opisuje 

wydarzenia związane z 

wielką kolonizacją grecką 

jako przykład ekspansji 

politycznej, gospodarczej 

i kulturalnej cywilizacji 

śródziemnomorskiej. 

Przedstawia przykłady 

zapożyczeń dorobku 

cywilizacyjnego wśród 

ludów 

śródziemnomorskich; 

wymienia główne cechy 

kultury minojskiej i 

mykeńskiej; 

charakteryzuje wkład 

Fenicjan w obszar 

śródziemnomorski; potrafi 

analizować źródła; 

sprawnie posługuje się 

mapą historyczną. 

Dostrzega przenikanie się 

wpływów różnych kultur 

we współczesnym 

świecie; wyjaśnia rolę 

Aleksandra 

Macedońskiego w 

procesie 

rozprzestrzeniania kultury 

greckiej; wymienia 

osiągnięcia cywilizacji 

basenu Morza 

Śródziemnego, które są 

stosowane do dzisiaj; 

swobodnie posługuje się 

terminologią dotyczącą 

tematu. 

Dokonuje samodzielnej 

oceny; wymienia 

wyznaczniki antycznej 

cywilizacji i kultury; 

dostrzega zależności 

między kulturą i nauką a 

innymi dziedzinami życia 

społeczno-politycznego; 

wykorzystuje wiadomości 

i odwołuje się do literatury 

uzupełniającej i źródeł. 

 Starożytna Grecja 

to nie tylko 

filozofia 

Wymienia pojedyncze 

przykłady osiągnięć 

greckiej medycyny, 

geografii, matematyki, 

astronomii. 

Zna osiągnięcia greckiej 

medycyny, geografii, 

matematyki, astronomii; 

omawia rozwój 

historiografii greckiej, 

wymieniając jako 

przykłady najbardziej 

znane fakty. 

Omawia genezę i rozwój 

filozofii greckiej; 

wyjaśnia zastosowanie 

wynalazków greckich w 

starożytności. 

Charakteryzuje 

działalność i osiągnięcia 

Euklidesa, Hipokratesa, 

Archimedesa, Talesa z 

Miletu, Pitagorasa, 

Arystycha z Samos, 

Hipparcha, Ptolemeusza, 

Pliniusza Starszego, 

Herodota, Tukidydesa, 

Platona, Sokratesa, 

Arystotelesa, Demokryta, 

Protagorasa, Diogenesa z 

Synopy. 

Wskazuje konsekwencje 

zastosowania 

różnorodnych 

wynalazków nauki 

greckiej i dowodzi 

przełomowego znaczenia 

wybranych wynalazków; 

samodzielnie analizuje i 

porównuje kierunki 

filozoficzne, odwołując 

się do literatury 

uzupełniającej i źródeł. 

 Antyczne korzenie 

współczesnych 

dyscyplin 

naukowych 

Wie, jakie były 

najbardziej istotne 

osiągnięcia nauki 

cywilizacji starożytnego 

Wschodu; wymienia jej 

najważniejsze przykłady. 

Omawia osiągnięcia nauki 

cywilizacji starożytnego 

Wschodu i podaje ich 

przykłady.  

Zna wpływ nauki 

cywilizacji starożytnego 

Wschodu na naukę 

późniejszych okresów; 

zna rolę nauki greckiej i 

rzymskiej; wskazuje 

Charakteryzuje 

osiągnięcia nauki greckiej 

i rzymskiej i ich wpływ na 

naukę późniejszych 

okresów. 

Umie samodzielnie ocenić 

konsekwencje 

wykorzystania 

wynalazków antycznych 

w następnych epokach, 

odwołując się do literatury 



przykłady współczesnego 

wykorzystania myśli 

naukowej starożytności. 

uzupełniającej i źródeł. 

 Dziedzictwo 

językowe 

starożytnych 

Greków 

Postrzega Grecję jako 

kolebkę kultury i 

cywilizacji europejskiej. 

Omawia genezę i rozwój 

pisma; charakteryzuje 

rozprzestrzenianie się 

języka greckiego w dobie 

kolonizacji; wyjaśnia 

pojęcia: alfabet 

fonetyczny, koine. 

Omawia genezę i podział 

języków 

indoeuropejskich;  

dostrzega wpływ 

politycznej aktywności 

Greków na dzieje 

języków europejskich i 

światowych; wymienia 

przyczyny 

rozpowszechnienia się 

greki i łaciny w świecie 

antycznym; sprawnie 

posługuje się mapą 

historyczną. 

Ocenia wpływ położenia 

geograficznego Grecji na 

rozwój kultury 

europejskiej; zna i podaje 

przykłady słów 

pochodzenia greckiego 

występujące we 

współczesnej 

polszczyźnie; podaje 

przykłady zastosowania 

języka greckiego w nauce, 

polityce, religii i życiu 

codziennym; dostrzega 

rolę Bizancjum w 

utrzymaniu pozycji greki. 

Samodzielnie ocenia 

znaczenie i konsekwencje 

funkcjonowania antycznej 

wspólnoty językowej. 

  Dziedzictwo 

językowe 

starożytnych 

Rzymian 

Wskazuje przykłady słów 

pochodzenia łacińskiego 

występujących we 

współczesnej 

polszczyźnie. 

Potrafi podać przykłady 

regionalnych zabytków 

epigraficznych języka 

łacińskiego. 

Dostrzega rolę języka 

łacińskiego dla rozwoju 

kultury w strefie 

śródziemnomorskiej w 

antyku; podaje przykłady 

zastosowania języka 

łacińskiego w nauce, 

polityce, religii i życiu 

codziennym; sprawnie 

posługuje się mapą 

historyczną. 

Charakteryzuje znaczenie 

języka łacińskiego dla 

współczesnej wspólnoty 

językowej kultury 

europejskiej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem kultury 

polskiej; wyjaśnia 

znaczenie napisów 

łacińskich często 

powtarzających się w 

kościołach i na 

cmentarzach, z 

uwzględnieniem 

zabytków regionu. 

Samodzielnie ocenia 

wpływ łaciny na 

kształtowanie języka 

prawniczego, 

medycznego, języka nauki 

i Kościoła. 



  Grecy wobec 

świata 

barbarzyńskiego 

Zna pojęcie barbarzyńcy i 

potrafi wskazać etapy 

jego ewolucji w świecie 

greckim. 

Dokonuje 

charakterystyki etapów 

przemian pojęcia 

barbarzyńcy; zna 

przyczyny tych 

przemian. 

Charakteryzuje stosunki 

grecko-barbarzyńskie w 

różnych momentach 

historycznych i dokonuje 

ich oceny. 

Omawia proces 

hellenizacji basenu 

Morza Śródziemnego; 

charakteryzuje wpływ 

literatury i filozofii 

greckiej na formowanie 

się stereotypu 

barbarzyńcy i fenomenu 

pojmowania własnej 

kultury za prawdziwie 

ludzką. 

Dokonuje samodzielnych 

ocen omawianych 

procesów, uwzględniając 

ich podłoże społeczne, 

polityczne i kulturowe. 

 „Swojskość” i 

„obcość” w 

starożytnym 

Rzymie 

Podaje przykłady 

kontaktów Rzymian z 

ludami barbarzyńskimi. 

Charakteryzuje wpływ 

podbojów rzymskich na 

rozwój kontaktów z 

plemionami 

barbarzyńskimi; omawia 

proces romanizacji 

basenu Morza 

Śródziemnego. 

Przedstawia etapy 

formowania się Imperium 

Romanum i związane z 

tym procesy 

ewoluowania pojęcia 

barbarzyńcy. 

Charakteryzuje wpływ 

literatury rzymskiej na 

formowanie się 

stereotypu barbarzyńcy i 

fenomenu pojmowania 

własnej kultury za 

prawdziwie ludzką. 

Zajmuje stanowisko w 

dyskusji i samodzielnie je 

argumentuje; dokonuje 

samodzielnych ocen.  

 Ekspansja 

rzymska 

Wymienia przyczyny 

ekspansji rzymskiej; zna 

podstawowe pojęcia 

związane z tematem. 

Omawia podboje 

rzymskie w czasach 

cesarstwa; wyjaśnia 

postawy Rzymian 

wobec ludów podbitych; 

lokalizuje w czasie i 

przestrzeni zasięg 

ekspansji rzymskiej w 

rejonie Morza 

Śródziemnego. 

Charakteryzuje przebieg i 

znaczenie podbojów 

Rzymian w okresie IV–I 

w. p.n.e. (wojny 

punickie, ekspansja w 

basenie Morza 

Śródziemnego, zajęcie 

Półwyspu Iberyjskiego) 

oraz w okresie cesarstwa 

rzymskiego. 

Wskazuje przyczyny 

identyfikacji podbitych 

ludów z kulturą rzymską; 

omawia proces 

romanizacji i wskazuje 

jego przykłady.  

Samodzielnie ocenia 

stosunek Rzymian do 

narodów podbitych; 

analizuje źródła; 

posługuje się wiedzą 

pozaźródłową. 

 Organizacja armii 

rzymskiej 

Opisuje uzbrojenie 

rzymskiego żołnierza; zna 

podstawowe pojęcia 

związane z tym 

zagadnieniem. 

Charakteryzuje 

organizację armii 

rzymskiej w różnych 

okresach rozwoju 

państwa. 

Wymienia najważniejsze 

reformy wojska 

rzymskiego; wymienia 

rzymskie machiny 

wojenne oraz przykłady 

ich wykorzystania; 

opisuje organizację 

obozu rzymskiego 

Dokonuje 

charakterystyki reform 

wojska rzymskiego, 

wskazując na ich 

podłoże i konsekwencje 

społeczne.  

Wykonuje dodatkową 

pracę (referat, 

prezentację) na temat 

organizacji armii 

rzymskiej, w której w 

sposób krytyczny 

wykorzystuje literaturę 

uzupełniającą, źródła i 



legionu. statystyki. 

 Analiza 

porównawcza – 

strategia Cezara i 

Aleksandra 

Wielkiego 

Wymienia najważniejsze 

dokonania obu 

dowódców. 

Wymienia przyczyny 

wojen prowadzonych 

przez Aleksandra i 

Cezara; dokonuje 

prostych porównań 

strategii obu dowódców.  

Dokonuje charakterystyki 

strategii Cezara i 

Aleksandra, wskazując 

na ich podłoże oraz 

konsekwencje; dokonuje 

oceny omawianych 

wydarzeń. 

Samodzielnie konstruuje 

sądy na temat kampanii 

prowadzonych przez obu 

dowódców. 

Zajmuje stanowisko w 

dyskusji, wykazując się 

wiedzą pozaźródłową i 

odwołując się do opinii 

naukowych. 

 Kobieta, 

mężczyzna i 

rodzina w Biblii 

Zna podstawowe pojęcia 

związane z tematem, 

potrafi je stosować w 

kontekście omawianych 

treści. 

Przedstawia kontekst 

społeczno-kulturowy 

powstania Starego i 

Nowego Testamentu; 

przedstawia obraz 

rodziny 

starotestamentowej. 

Omawia koncepcje 

miłości, rodziny w 

judaizmie oraz status 

kobiety i mężczyzny w 

społeczeństwie 

izraelskim; wymienia 

kobiece bohaterki ST i 

NT: Estera, Judyta, 

prorokinie Miriam, 

Chulda, Debora, a także 

kobiety w otoczeniu 

Jezusa: Marta, Maria z 

Magdali. 

Charakteryzuje obraz 

rodziny w Biblii i 

wskazuje na jej recepcję 

w późniejszych epokach. 

Zajmuje stanowisko w 

dyskusji; formułuje 

samodzielne opinie i sądy, 

popiera je argumentami. 

 Kobieta, 

mężczyzna i 

rodzina w 

starożytnej Grecji 

i Rzymie 

Wymienia wartości i 

ideały w życiu rodzinnym 

starożytnych Greków i 

Rzymian. 

Omawia pozycję 

kobiety i mężczyzny w 

społeczeństwach 

greckim i rzymskim; 

wymienia funkcje 

rodziny greckiej i 

rzymskiej (funkcje 

prokreacyjne, 

obowiązek wobec rodu i 

państwa); omawia rolę i 

zadania kobiety oraz 

Wskazuje na przyczyny 

ewolucji pozycji kobiety 

w społeczeństwie 

rzymskim; dokonuje 

porównania sytuacji 

społeczno-prawnej kobiet 

i mężczyzn w 

społeczeństwach greckim 

i rzymskim. 

Charakteryzuje poglądy 

filozofów greckich 

(Platona, Arystotelesa, 

stoików) na rolę kobiety, 

mężczyzny i zadania 

małżeństwa. 

Dokonuje samodzielnej 

oceny pozycji kobiety i 

mężczyzny oraz funkcji 

rodziny w świecie 

starożytnym, odwołując 

się do wiedzy 

pozaźródłowej. 



mężczyzny w rodzinie 

rzymskiej. 

 Pojęcia 

„obywatel” i 

„obywatelstwo" w 

starożytności 

Wyjaśnia pojęcia 

obywatela i 

obywatelstwa, potrafi je 

stosować w kontekście 

omawianych treści. 

Wymienia prawa 

przysługujące 

obywatelom ateńskim i 

rzymskim; wskazuje 

przyczyny ewolucji 

zakresu obywatelstwa w 

Rzymie; omawia cechy 

charakterystyczne 

obywatela w świecie 

greckim i rzymskim. 

Charakteryzuje ewolucję 

ustroju rzymskiego oraz 

zakresu obywatelstwa w 

różnych okresach 

dziejów Rzymu; omawia 

działalność Klejstenesa i 

Peryklesa. 

Dokonuje 

charakterystyki przemian 

ustrojowych i 

społecznych w 

starożytnych Atenach; 

charakteryzuje ewolucję 

ustroju rzymskiego oraz 

zakresu obywatelstwa w 

różnych okresach 

dziejów Rzymu; omawia 

status pozostałych grup 

społecznych w 

republikańskim Rzymie. 

Potrafi omówić procesy 

związane z nadawaniem 

obywatelstwa w Grecji i 

Rzymie, podając własny 

punkt widzenia na sprawy 

z tym związane i 

uzasadniając swoje 

stanowisko faktami 

zawartymi w materiale 

źródłowym i literaturze 

uzupełniającej. 

 

 
 

W Ą T E K  E P O K O W Y  –  Ś R E D N I O W I E C Z E  

 

Grupy językowe w 

Europie i proces ich 

powstawania 

 

Wymienia grupy 

językowe w 

Europie, 

podaje przykłady 

słów podobnych w 

różnych językach. 

Zna pojęcia 

związane z tematem.  

Wskazuje przyczyny 

podziału na grupy 

językowe.  

Wyjaśnia określenia język 

żywy i język martwy oraz 

podaje ich przykłady.  

 

Omawia proces latynizacji 

w średniowiecznej 

Europie i wskazuje jego 

konsekwencje językowe 

na współczesnych 

przykładach. Sprawnie 

posługuje się mapą 

historyczną. 

Określa wpływ 

ekspansji politycznej, 

gospodarczej lub 

kulturalnej na 

rozprzestrzenianie się 

języków, podaje 

przykłady takiego 

oddziaływania w 

średniowieczu.  

Podaje różne teorie dotyczące 

genezy języków narodowych. 

Posługuje się wiedzą 

pozaźródłową. 

 Wpływ 

cywilizacyjnego 

kręgu islamskiego na 

Europę w 

średniowieczu 

Wskazuje na mapie 

kolebkę Arabów. 

Wymienia 

najważniejsze 

osiągnięcia kultury 

arabskiej.  

Zna pojęcia 

związane z tematem. 

Przedstawia drogi, jakimi 

wynalazki i odkrycia 

arabskie przenikały do 

Europy. 

Wskazuje najważniejsze 

cechy kultury arabskiej.  

 

Ocenia wpływ islamu na 

kształtowanie się kultury 

arabskiej.  

Sprawnie posługuje się 

mapą historyczną. 

 

Definiuje stosunek 

islamu do studiowanych 

przez Arabów dzieł 

starożytnych filozofów. 

Charakteryzuje wpływ 

kultury islamu na 

kulturę europejską. 

Dokonuje samodzielnej i 

krytycznej analizy dostępnych 

źródeł. 

Posługuje się logicznymi i 

samodzielnie wysuniętymi 

argumentami. 

 



Hiszpania, Al 

Andalus, Sefarad 

Określa warunki 

naturalne Półwyspu 

Iberyjskiego. 

Wymienia przejawy 

współistnienia 

chrześcijan, 

muzułmanów i 

Żydów w Hiszpanii 

średniowiecznej.  

Wskazuje przyczyny i 

zasięg arabskiego podboju 

Iberii. 

Przedstawia w sposób 

syntetyczny proces 

współistnienia 

przedstawicieli trzech 

religii w Hiszpanii.  

Przedstawia w sposób 

analityczny proces 

współistnienia 

przedstawicieli trzech 

religii w Hiszpanii. 

Ocenia wpływ różnych 

kultur na średniowieczną 

Europę. Sprawnie 

posługuje się mapą 

historyczną 

Dokonuje pełnej 

charakterystyki 

omawianego problemu. 

Opisuje osiągnięcia 

przedstawicieli każdej z 

kultur występujących w 

Hiszpanii w 

średniowieczu.  

Podaje współczesne przykłady 

współistnienia wyznawców 

trzech wielkich religii w 

różnych regionach świata, 

dokonując ich analizy oraz 

oceny.  

Średniowieczny 

antyjudaizm 

europejski 

 

Wymienia 

przyczyny 

antyjudaizmu 

europejskiego w 

średniowieczu. 

Zna pojęcia 

związane z tematem. 

Określa stosunek 

chrześcijaństwa 

średniowiecznego do 

judaizmu. 

Przedstawia genezę 

antyjudaizmu 

średniowiecznego i jego 

przejawy. 

Omawia stereotypowe 

postrzeganie Żydów w 

średniowieczu. 

Wymienia procesy 

inkwizycyjne wyznawców 

judaizmu. Sprawnie 

posługuje się mapą 

historyczną. 

Przedstawia 

konsekwencje izolacji 

społeczności 

żydowskiej w 

średniowieczu. 

Dokonuje 

samodzielnych ocen 

omawianych wydarzeń.  

Wskazuje na konsekwencje 

postaw antyjudaistycznych w 

następnych epokach.  

Dokonuje pełnej 

charakterystyki problemu, 

odwołując się do źródeł. 

Posługuje się wiedzą 

pozaźródłową.  

 W obronie wiary, 

słabych i 

uciśnionych – etos 

rycerski 

 

Wyjaśnia pojęcie 

etosu rycerskiego i 

wskazuje jego 

najważniejsze 

cechy.  

Dokonuje pełnej 

charakterystyki etosu.  

Przedstawia przykłady 

literackie i ikonograficzne  

ze średniowiecza 

propagujące etos rycerski. 

Charakteryzuje wzorce 

zachowań i postaci 

uznawane za idealnych 

rycerzy;. 

Wymienia przyczyny 

upadku etosu 

rycerskiego;. 

 

Dokonuje 

charakterystyki 

przykładów literackich i 

ikonograficznych  ze 

średniowiecza 

propagujących etos 

rycerski. 

Samodzielnie omawia 

percepcję etosu rycerskiego w 

późniejszych epokach.  

Dokonuje pełnej 

charakterystyki problemu, 

odwołując się do źródeł. 

 W obronie wiary, 

słabych i 

uciśnionych – wojny 

sprawiedliwe i 

niesprawiedliwe w 

średniowieczu 

Wyjaśnia pojęcia 

wojny sprawiedliwej 

i niesprawiedliwej. 

Podaje przykłady 

wojen 

sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych 

w średniowieczu. 

Rozumie pojęcia 

wojna sprawiedliwa, 

wojna niesprawiedliwa. 

Wskazuje przyczyny 

wojen i ich zasięg w 

średniowieczu, z 

uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych 

podokresów tej epoki.  

Przedstawia genezę 

pojęcia wojny 

sprawiedliwej w 

średniowieczu. 

Zna rozwój idei wojny „w 

obronie chrześcijaństwa”. 

Wymienia regulacje 

prawne dotyczące 

prowadzenia wojen w 

późnym średniowieczu. 

Posługuje się pojęciami  

Treuga Dei, kontrybucja, 

krucjata. 

Dokonuje pełnej 

charakterystyki idei 

wojny sprawiedliwej w 

średniowieczu, 

odwołując się do 

tekstów źródłowych.  

Stosuje wiedzę pozaźródłową 

dokonując samodzielnej 

oceny omawianych zagadnień. 

Samodzielnie charakteryzuje 

problem, na wybranych 

przykładach. 



„Swoi” i „obcy” w 

okresie krucjat  

 

Wymienia 

pojedyncze 

przykłady krucjat. 

Rozumie pojęcia 

swój i obcy w dobie 

wypraw 

krzyżowych. 

 

Dostrzega charakter 

świętej wojny w 

średniowieczu. 

Przedstawia genezę i 

przebieg wypraw 

krzyżowych.  

Zna i rozumie pojęcia 

herezja, krucjata, 

rekonkwista, dogmat. 

 

Charakteryzuje stosunki 

między chrześcijaństwem 

i islamem w przededniu 

krucjat i w trakcie ich 

trwania.  

Omawia charakter świętej 

wojny w średniowieczu. 

Sprawnie posługuje się 

mapą historyczną. 

 

Przedstawia w sposób 

analityczny problem 

świętej wojny w 

średniowieczu z punktu 

widzenia islamu i 

chrześcijaństwa.  

Wskazuje konsekwencje 

prowadzenia świętych wojen 

w średniowieczu oraz 

dokonuje  samodzielnej 

oceny.  

Posługuje się własnymi 

logicznymi argumentami. 

 Role kobiet i 

mężczyzn w 

społeczeństwie 

średniowiecznym 

 

Wskazuje rolę 

kobiet i mężczyzn 

oraz rodziny w 

społeczeństwie 

średniowiecznym. 

Przedstawia role i 

znaczenie kobiet i 

mężczyzn w gospodarce  

średniowiecza. 

 

Charakteryzuje 

wizerunek kobiety w 

kulturze europejskiego 

średniowiecza; 

przedstawia model 

średniowiecznej rodziny 

wielopokoleniowej.   

Charakteryzuje pozycję 

kobiety i mężczyzny w 

średniowiecznej 

rodzinie i 

społeczeństwie, 

dokonując ocen i 

odwołując się do 

źródeł.  

Charakteryzuje poglądy 

myślicieli epoki na role 

kobiety i mężczyzny. 

Samodzielnie charakteryzuje 

problem, na wybranych 

przykładach.  

Posiada informacje znacznie 

wykraczające poza treści 

podstawy programowej, 

przedstawia je w sposób 

spójny, posługuje się  wiedzą 

z literatury uzupełniającej i 

źródeł. 

Wpływ kultury 

arabskiej i 

prowansalskiej na 

europejski model 

miłości dworskiej. 

Trwałość modelu 

 

Wymienia ośrodki 

kultury dworskiej.  

 

Wskazuje cechy modelu 

miłości dworskiej.  

Charakteryzuje wizerunek 

kobiety w romansach 

rycerskich. 

Przedstawia cechy i 

genezę literatury 

prowansalskiej. Opisuje 

działalność trubadurów, 

truwerów, 

minnesingerów.  

Ukazuje wpływ kultury 

arabskiej na ideał miłości 

dworskiej. 

Dokonuje analizy 

przykładów literatury 

pięknej opisującej 

miłość dworską,  

wskazuje na przyczyny 

trwałości modelu 

miłości dworskiej.  

Posługuje się wiedzą 

pozaźródłową, przedstawiając 

własne wnioski podczas 

dyskusji. Samodzielnie 

charakteryzuje problem, na 

wybranych przykładach. 

Powstanie i 

struktura 

uniwersytetów 

  

Przedstawia genezę 

uniwersytetów; 

wyjaśnia pojęcie 

uniwersytet. 

 

Omawia proces rozwoju 

idei uniwersyteckiej w 

średniowieczu.  

Podaje przykłady 

uniwersytetów 

powstałych w epoce. 

Charakteryzuje 

organizację pierwszych 

uniwersytetów włoskich; 

przedstawia 

charakterystykę 

scholastyki i sztuk 

wyzwolonych; 

Dostrzega 

konsekwencje rozwoju 

uniwersytetów; 

wskazuje rolę 

uniwersytetów w 

rozwoju humanizmu, 

Wskazuje rolę, jaką 

Samodzielnie i w sposób 

krytyczny analizuje źródła 

historyczne,  omawia wpływ 

antycznych wzorców na 

wychowanie młodzieży; 



odegrali uczeni w 

epoce; 

Trwałość idei 

uniwersytetu 

 

Rozumie na czym 

polega trwałość idei 

uniwersytetów, 

podaje pojedyncze 

przykłady 

współczesnych 

uniwersytetów;  

Wyjaśnia przyczyny 

trwałości idei 

uniwersyteckiej; podaje 

jej pojedyncze cechy; 

Określa wpływ rozwoju 

uniwersytetów na naukę 

epoki średniowiecza.  

Podaje przykłady tradycji 

uniwersyteckich. 

Dokonuje porównania 

współczesnej 

organizacji 

uniwersytetów z 

uniwersytetami 

średniowiecznymi. 

Samodzielnie analizuje źródła, 

posługuje się wiedzą 

pozaźródłową.  

Dokonuje samodzielnych 

ocen omawianych procesów, 

uwzględniając ich podłoże 

społeczne, polityczne i 

kulturowe. 

 Katedra gotycka 

jako tekst kultury 

 

Omawia polityczną i 

społeczną rolę 

Kościoła 

rzymskiego w po 

rozpadzie Imperium 

Rzymskiego.  

Zna i rozumie 

pojęcia styl 

romański, styl 

gotycki. 

 

Charakteryzuje sztukę 

romańską i gotycką. 

Przedstawia znaczenie 

wizualizacji w katedrach 

gotyckich i romańskich 

kościołach.  

Zna i rozumie pojęcia 

biblia pauperum, 

renesans karoliński, 

trivium, quadrivium, 

minuskuła karolińska. 

Dostrzega gospodarczą i 

kulturową rolę 

średniowiecznych 

klasztorów. Opisuje 

uniwersalizm kultury w 

okresie rozkwitu 

średniowiecza na 

Zachodzie. Zna i rozumie 

pojęcia Respublica 

christiana, latinitas. 

Dokonuje pełnej 

charakterystyki sztuki 

wizualnej doby 

średniowiecza, 

wskazując na 

konkretnych 

przykładach 

zastosowanie jej 

przekazu.  

Wymienia regionalne zabytki 

architektury romańskiej i 

gotyckiej oraz samodzielnie 

omawia ich przekaz ideowy i 

ikonograficzny. 

 

Credere znaczy ufać. 

Gospodarka 

średniowieczna  

Wskazuje etapy 

rozwoju gospodarki 

średniowiecznej.  

Zna i rozumie 

pojęcia 

dwupolówka, 

trójpolówka, 

kolonizacja 

niemiecka, 

pańszczyzna, czynsz. 

Dokonuje ogólnej 

charakterystyki 

gospodarki 

średniowiecznej zna i 

rozumie pojęcia kredyt, 

lichwa, nakład, 

manufaktura. 

Przedstawia instytucje 

finansowe oraz 

organizacje rzemieślnicze 

i kupieckie w 

średniowieczu – początki 

banków.  

Wskazuje najważniejsze 

szlaki handlowe w dobie 

średniowiecza.  

Sprawnie posługuje się 

mapą historyczną. 

Omawia znaczenie i 

genezę lichwy i kredytu 

w średniowieczu.  

Potrafi analizować i 

interpretować źródła. 

 

Zajmuje stanowisko w 

dyskusji. Formułuje 

samodzielne opinie i sądy, 

popiera je argumentami. 

 Feudalizm 

 

Przedstawia 

podstawowe zasady 

feudalizmu. Zna i 

rozumie pojęcia 

feudalizm, wasal, 

Przedstawia genezę 

feudalizmu.  

Wskazuje na 

konsekwencje społeczne 

feudalizmu w 

Przedstawia 

konsekwencje społeczne i 

polityczne feudalizmu w 

średniowieczu i 

następnych epokach.  

Określa procesy 

refeudalizacyjne i 

defeudalizacyjne w 

Europie w epoce 

nowożytnej oraz ich 

Swobodnie posługuje się 

terminologią związaną z 

tematem feudalizmu. Na 

wybranych przykładach 

ocenia feudalizm , zwracając 



lenno, senior.  średniowieczu.  

Zna i rozumie pojęcia 

feudał,  suweren, suzeren,  

renta feudalna, immunitet.  

Zna i rozumie pojęcia 

primogenitura, 

beneficjum, alodium. 

konsekwencje.  

Wymienia przykłady 

stosowania praw 

feudalnych w 

następnych epokach. 

uwagę na jego pozytywne i 

negatywne aspekty. 

 Ekonomiczna rola 

Kościoła w 

średniowieczu 

 

Zna podstawowe 

pojęcia związane z 

tematem, potrafi je 

stosować w 

kontekście 

omawianych treści.  

Przedstawia rolę zakonów 

w rozwoju gospodarczym.  

 

Wyjaśnia znaczenie 

działalności Kościoła na 

polu ekonomicznym w 

pierwszych wiekach po 

upadku Imperium 

Rzymskiego.  

 

Wyjaśnia stosunek 

Kościoła do bogactwa i 

bogacenia się oraz 

lichwy w 

średniowieczu. Potrafi 

analizować i 

interpretować źródła. 

Zajmuje stanowisko w 

dyskusji, formułuje 

samodzielne opinie i sądy, 

popiera je argumentami.  

Miasto w 

średniowieczu 

 

Przedstawia genezę 

miast w 

średniowieczu. 

 

Opisuje proces lokacji na 

prawie niemieckim.  

Potrafi wskazać miasta 

powstałe na prawie 

niemieckim i wymienić 

ich charakterystyczne 

cechy.  

 

Omawia zakres władzy 

wójta i ławy miejskiej w 

średniowieczu.  

Przedstawia przywileje 

miejskie i 

patrycjuszowskie. 

Dokonuje pełnej 

charakterystyki zakresu 

władzy samorządu 

miejskiego w 

średniowiecznym 

mieście. Potrafi 

analizować i 

interpretować źródła. 

Dokonuje samodzielnej oceny 

pozycji mieszczaństwa w 

średniowieczu, odwołując się 

do wiedzy pozaźródłowej oraz 

źródeł.  

Ocenia, na wybranych 

przykładach, rolę samorządu 

miejskiego. 

 Cesarz, papież, król  

 

Rozróżnia zakres 

władzy cesarza, 

papieża i króla. Zna 

i stosuje pojęcia 

biskup, monarchia 

patrymonialna.  

Przedstawia zakres 

władzy papieskiej, 

cesarskiej i królewskiej w 

średniowieczu oraz 

charakter władzy 

papieskiej w 

średniowieczu. Zna i 

stosuje pojęcia 

patriarcha, synod, sobór, 

dogmat, herezja, schizma, 

zasady senioratu i 

pryncypatu. 

Opisuje stosunki między 

poszczególnymi władzami 

w średniowieczu, 

odwołując się do 

konkretnych przykładów. 

Wyjaśnia pojęcie  

uniwersalizm papieski i 

cesarski. 

 

Dokonuje 

charakterystyki polityki 

międzynarodowej w 

średniowieczu, 

wykazując kompetencje 

poszczególnych władz.  

 

Potrafi omówić stosunki 

między papiestwem i 

cesarstwem niemieckim, 

podając własny punkt 

widzenia na sprawy z tym 

związane.  

Ocenia ideę odbudowy 

cesarstwa rzymskiego w 

epoce średniowiecznej, 

odwołując się do źródeł. 

 

 


