PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
W GIMNAZJUM W KONARZYNACH

I.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych.
4. Statut szkoły.

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
1. Wypowiedzi ustne:
-

kilkuzdaniowa wypowiedź,

-

głos w dyskusji,

-

prezentacja,

-

odpowiedź na pytania.

2. Wypowiedzi pisemne:
- karty pracy,
- rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń,
- prace klasowe i kartkówki.
3. Zadania praktyczne:
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- niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, przekład intersemiotyczny,
prace długoterminowe: projekt, gazetka

-

- udział w konkursie, przedstawieniu.
III. Formy aktywności podlegające ocenie
Formy aktywności

Liczba ocen w semestrze
( minimum)

Prace klasowe

2

kartkówki

2

odpowiedź

1

Prace domowe

2

Praca w grupach

1

Twórczość intersemiotyczna

1

Aktywność na lekcji i w domu

1 (trzy plusy = bdb)

IV. Zasady i kryteria oceniania
1.

Prace klasowe są obowiązkowe. Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej i poprzedzona powtórzeniem materiału.

2.

Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

3.

Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej na zasadach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz i jest to ocena
ostateczna.

4.

Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen się nie zmieniają.

5.

Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny poprzedniej.

6.

Prace klasowe i kartkówki nauczyciel ocenia i oddaje uczniom w ciągu dwóch tygodni.

7.

Kartkówki obejmujące materiał z trzech lekcji nie muszą być zapowiadane.
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8.

Kartkówki nie podlegają poprawie.

9.

Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

10.

Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

11.

Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych). Uczeń powinien poinformować o tym
nauczyciela przed lekcją.

12.

Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych, może być nieklasyfikowany z historii czy wiedzy o społeczeństwie.

13.

Za nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania domowego uczeń otrzymuje znak minus „-’’ . Trzy takie minusy oznaczają ocenę niedostateczną.

14.

Uczeń może otrzymać znak plus „+” za aktywność podczas lekcji oraz zadania dla chętnych. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (sprawdziany, prace klasowe) ocenę:
niedostateczną – od 0% do 29 % punktów,
dopuszczającą –

od 30% do 49 % punktów,

dostateczną –

od 50% do 69% punktów,

dobrą –

od 70% do 84% punktów,

bardzo dobrą –

od 85% do 94% punktów,

celującą –

od 95% do 100% punktów.

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej
Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:
-

prace klasowe i sprawdziany

-

kartkówki

-

odpowiedzi

-

prace domowe

-

aktywność na lekcji, praca w grupach.

Przy wystawieniu oceny rocznej uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku.
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O ocenie pozytywnej uczeń powinien być poinformowany dwa tygodnie przed klasyfikacją, o ocenie niedostatecznej – miesiąc przed klasyfikacją.
VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
a) nauczyciel – uczeń
-

nauczyciel przekazuje uczniowi ustnie lub pisemnie komentarz do każdej wystawionej oceny;

-

uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;

b) nauczyciel – rodzic
-

nauczyciel wpisuje w dzienniczku każdą ocenę ucznia;

-

podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach w nauce dziecka;

-

rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów;

-

prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego i udostępnia do wglądu rodzicom (podczas spotkań z rodzicami).

VII. Zasady poprawiania wyników niekorzystnych
Uczeń ma prawo poprawienia wyników niekorzystnych z pisemnych sprawdzianów i prac klasowych. Podczas poprawy uczeń otrzymuje nowe zadania o podobnym stopniu
trudności co poprzednie. Termin poprawy ustala uczeń z nauczycielem.
VIII. Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana
Nauczyciel może podnieść ocenę uczniowi, który wyróżnia się aktywnością na zajęciach, jest przygotowany do lekcji, podejmuje się zadań dodatkowych, bierze udział w
konkursach historycznych lub z wiedzy o społeczeństwie.
IX. Ogólne wymagania na poszczególne stopnie z historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach II - III gimnazjum

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie z historii:
Stopień
Celujący

Opanowane umiejętności i aktywność
Uczeń:
spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry”,
aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem rozwiązywania
problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej,
potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji, i w oparciu
o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną,
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Posiadana wiedza
Posiada szeroką wiedzę i potwierdza ją
w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by
twórczo rozwiązać nowy problem.

Bardzo
dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go
i wykorzystywać,
potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych,
zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami
historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe),
wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,
biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
uczestniczy w konkursach , olimpiadach historycznych i osiąga sukcesy na szczeblu
wojewódzkim, albo krajowym.
Uczeń:
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,
aktywnie uczestniczy w lekcji,
postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami,
potrafi uporządkować zebrany materiał , przechować go i właściwie wykorzystywać,
uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach historycznych.
Uczeń:
potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,
postawione typowe zadania teoretyczne lub praktyczne rozwiązuje samodzielnie,
aktywnie uczestniczy w lekcji,
dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
dobrze posługuje się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym,
posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi,
podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym.
Uczeń:
wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
podejmuje się samodzielnego wykonania zadania o średnim stopniu trudności,
posługuje się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym,
wykazuje znajomość pojęć historycznych,
w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.
Uczeń:
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Opanował pełny zakres wiedzy
określony programem nauczania.

Opanował wiadomości i umiejętności
określone programem nauczania w
danej klasie w stopniu przekraczającym
wymagania podstawowe.

Opanował wiadomości i umiejętności
określone programem nauczania w
danej klasie w stopniu nie
przekraczającym wymagań
podstawowych.
Uczeń dysponuje niepełną,

Niedostateczny

Posiada luki w wiadomościach, jednak po korekcie nauczyciela potrafi wykonać polecenia
wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w programie:
- szeregowanie wydarzeń w ciągach chronologicznych,
- dostrzeganie związków między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą,
- rozróżnianie podstawowych typów źródeł informacji historycznej,
- rozumienie prostego tekstu źródłowego,
włącza się do pracy pod kierunkiem nauczyciela,
jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
potrafi przy dużej pomocy nauczyciela odtworzyć efekty pracy kolegów i odwzorować
zaprezentowane przez innych elementy wiedzy,
potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić znaczenie prostych pojęć historycznych.
Uczeń:
nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń wymagających
zastosowania treści faktów historycznych, elementarnych pojęć historycznych i prostych
umiejętności,
nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanego na lekcji materiału historycznego,
nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, a także ich przyczyn i
skutków,
nie zna podstawowych pojęć,
omawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę,
swoją postawą uniemożliwia pracę innym.

fragmentaryczną wiedzą określoną
programem nauczania. Poważne braki
w obszarze wiedzy historycznej nie
przekreślają możliwości dalszej nauki,
uczeń może je usunąć w dłuższym
okresie.

Braki wiedzy są na tyle duże, iż nie
rokują one nadziei na ich usunięcie,
nawet w dłuższym okresie przy pomocy
nauczyciela. Wyraźny brak
zainteresowania przedmiotem. Nie zna
podstawowych pojęć historycznych.
Braki uniemożliwiają uczniowi
kontynuację nauki w klasie
programowo wyższej.

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie:
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
- wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania,
- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje,
- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco uzasadnić,
- potrafi powiązać dzieje własnego regionu z historią Polski i dziejami powszechnymi.
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
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- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i samodzielnie,
- potrafi współpracować w grupie,
- aktywnie uczestniczy w lekcjach.
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to poznawania wiedzy,
- rozumie genezę, przebieg i skutki wydarzeń historycznych,
- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych oraz posługuje się pojęciami historycznymi,
- umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
- wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowanie wiadomości w dalszej edukacji,
- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela,
- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,
- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
-nie zna podstawowej terminologii z wiedzy o społeczeństwie.
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne zawierają plany wynikowe opracowane według programów nauczania historii i
wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum (BLIŻEJ HISTORII WSiP, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WSiP))
X. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości.
Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
1. Uczniowie z dysleksją rozwojową:
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Indywidualne dostosowanie wymagań z historii dla uczniów z dysleksja rozwojową

Możliwe problemy ucznia
- trudności z zapamiętywaniem nazw historycznych,
-

trudności z czytaniem i rysowaniem map historycznych

-

trudności z orientacją w przestrzeni (wskazywanie kierunków

-

Dostosowanie wymagań
- uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw
-

w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na
przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać

na mapie i w przestrzeni)

-

częściej powtarzać i utrwalać materiał

problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków

-

podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie

-

wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów
(ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać
proces nauczania

-

zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć
ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia

-

przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać
indywidualnie

-

często oceniać prace domowe

Indywidualne dostosowanie wymagań z WOS-u dla uczniów z dysleksja rozwojową

Możliwe problemy ucznia
Dostosowanie wymagań
- trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych, - uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw
trudności z opanowaniem systematyki

-

w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na

-

trudności z czytaniem i rysowaniem map geograficznych

-

trudności z orientacją w przestrzeni (wskazywanie kierunków

-

częściej powtarzać i utrwalać materiał

na mapie i w przestrzeni, obliczanie stref czasowych,

-

podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie

położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.)

-

wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów

-

problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków

przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadza ć

(ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać
proces nauczania
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-

zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć
ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia

-

przeprowadzać

sprawdziany

ustne

z

ławki,

niekiedy

nawet

odpytywać

indywidualnie

-

często oceniać prace domowe

2. Uczniowie o obniżonych możliwościach edukacyjnych:
Indywidualne dostosowanie wymagań z historii dla uczniów o obniżonych możliwościach edukacyjnych

Możliwe problemy ucznia
Dostosowanie wymagań
- trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści
- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z

-

(tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po

danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń

kolei)

powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o

problem

z

zapamiętywaniem

dat,

nazwisk,

miejscowości

-

udzielenie na nie odpowiedzi ). Podobnie postępować przy powtórkach

nazw,

-

pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału
(dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i

nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji

odpytywanie).

Indywidualne dostosowanie wymagań z WOS-u dla uczniów o obniżonych możliwościach edukacyjnych

Możliwe problemy ucznia
- trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści

Dostosowanie wymagań
- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z

(tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei)

danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń

- problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości

powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał ( przy odpytywaniu prosić o

- nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji

udzielenie na nie odpowiedzi ). Podobnie postępować przy powtórkach

-

pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału
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(dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i
odpytywanie).
Uczniowie z opinią o obniżonych możliwościach edukacyjnych są zobowiązani do opanowania wymagań koniecznych.

3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim):
 Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym form i metod pracy.
 W razie potrzeby wydłużyć czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.
 Czuwać nad prawidłowym rozumieniem poleceń pisemnych i treści czytanych przez ucznia.
 Podczas pracy na zajęciach kontrolować stopień koncentracji uwagi oraz poziom zainteresowania omawianymi zagadnieniami.
 Sprawdzać czy uczeń rozumie polecenia, obserwować czy słucha, zadawać krótkie pytania naprowadzające.
 Odpytywać częściej i z mniejszej partii materiału.
 W pracy z uczniem bazować na jego mocnych stronach.
 W sytuacjach odbieranych przez ucznia jako trudne - wspieranie go w pokonywaniu trudności, mobilizować do wysiłku i pracy, dowartościowywać, podnosić wiarę
we własne możliwości.
 Podczas oceniania brać pod uwagę wkład pracy ucznia, zaangażowanie, samodzielność w wykonywanych działaniach oraz poziom umiejętności.
 Motywować ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 Zwiększać możliwości ucznia w poznawaniu samego siebie i otoczenia.
 Bazować na czynnościach prostych, znanych i lubianych przez ucznia.
 Eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywnych cechy.
 Zachęcać do aktywności ustnej na lekcjach.
 Przygotować sprawdzianów do możliwości ucznia, a w przypadku stosowania sprawdzianów, testów ogólnych ocena jest podniesiona o jeden stopień.
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Plan wynikowy
Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

I. Człowiek i społeczeństwo
1. Oto jest człowiek – człowiek
i jego najważniejsze
umiejętności

• sporządza spis swoich uzdolnień
i umiejętności,
• potrafi określić najważniejsze
elementy osobowości człowieka

• potrafi opisać człowieka ze
względu na jego specyficzne
cechy i potrzeby

1.1) omawia i stosuje zasady komunikowania się w grupie

2. Człowiek wśród innych

• wie, dlaczego człowiek jest istotą
społeczną,
• wie, czym są role społeczne,
• wymienia kilka ról społecznych,
które sam pełni

• potrafi wskazać przykłady
potwierdzające, że człowiek jest
istotą społeczną

2.4) rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz
związane z nimi oczekiwania

3. Być w grupie społecznej

• wie, czym są i jaką rolę pełnią
grupy społeczne,
• potrafi dokonać podziału grup
społecznych na formalne
i nieformalne oraz pierwotne
i wtórne, duże i małe

• potrafi scharakteryzować różne
grupy społeczne, wskazując ich
specyficzne cechy

2.1) podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności
i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako
małe grupy
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

4. Razem, mości panowie!
Czyli nie ma jak w grupie

• wie, jakie role można pełnić
w grupie,
• zna różne sposoby podejmowania
decyzji w grupie oraz wskazuje ich
dodatnie i ujemne strony

• potrafi opisać różne typy
przywództwa,
• potrafi wskazywać dobre i złe
strony różnych typów
przywództwa

1.2) wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania
decyzji,
2.2) wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm
współżycia między ludźmi, w tym wzajemności,
odpowiedzialności i zaufania

5. Wszystko zaczyna się
w rodzinie

• zna podstawowe funkcje pełnione
przez rodzinę,
• potrafi opisać rodzinę jako małą
grupę społeczną,
• wyjaśnia, na czym polegają różnice
między zbiorowością,
społecznością i społeczeństwem

• potrafi scharakteryzować
na wybranych przykładach
społeczeństwo otwarte
i społeczeństwo zamknięte

2.1) podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności
i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako
małe grupy

6. Podziały, zróżnicowanie
i problemy społeczeństwa

• wie, na czym polega zróżnicowanie
społeczeństwa

• potrafi zidentyfikować problemy
społeczne w swojej najbliższej
okolicy

3.1) charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane
warstwy społeczne, grupy zawodowe i style życia,
3.2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków
(na podstawie samodzielnie zebranych informacji),
3.3) przedstawia wybrany problem społeczny ważny dla
młodych mieszkańców swojej miejscowości i rozważa jego
możliwe rozwiązania,
2.5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i społeczeństwie
(np. na „swoich” i „obcych”) i podaje możliwe sposoby
przeciwstawiania się przejawom nietolerancji
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna
7. Walczyć, odejść,
negocjować...

Wymagania podstawowe.
Uczeń:
• wymienia najważniejsze rodzaje
konfliktów,
• zna najważniejsze zasady
prowadzenia negocjacji

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

• wskazuje przyczyny powstawania
konfliktów,
• potrafi podjąć próbę rozwiązania
na drodze negocjacji prostego
konfliktu interpersonalnego

1.3) przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania
konfliktów w grupie i między grupami,
1.4) wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans
wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań grupy lub jak
im się przeciwstawić

• II. Być uczniem, być obywatelem
8. Jestem uczniem, czyli lekcja
o szkole

• wie, jakie funkcje pełni w szkole:
dyrektor, rada rodziców, rada
pedagogiczna,
• wie, jaką rolę w życiu społeczności
szkolnej odgrywa kodeks ucznia

• potrafi wskazać co najmniej kilka
ważnych funkcji, jakie pełni szkoła

2.3) charakteryzuje życie szkolnej społeczności, jej reguły i
problemy,
1.4) wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans
wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań grupy lub jak
im się przeciwstawić

9. Ile zależy od nas samych,
czyli słów kilka o samorządzie
szkolnym

• wskazuje najważniejsze funkcje,
jakie pełni samorząd szkolny,
• zna najważniejsze zasady wyboru
samorządu szkolnego

• potrafi zaangażować się
w działania mające na celu
usprawnienie pracy samorządu
szkolnego

5.5) opracowuje – indywidualnie lub w zespole –projekt
uczniowski dotyczący rozwiązania jednego z problemów
społeczności szkolnej lub lokalnej i w miarę możliwości go
realizuje (np. jako wolontariusz),
7.2) zna zasady demokratycznych wyborów i potrafi je
zastosować w głosowaniu w szkole

10. Umiejętności i cnoty
obywatelskie

• potrafi określić znaczenie cnót
i umiejętności obywatelskich

• wskazuje cechy dobrego
obywatela, odwołując się
do przykładów współczesnych
i historycznych

4.3) przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do
historycznych i współczesnych postaci, wykazuje znaczenie
obywatelskich postaw i cnót
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna
11. Społeczeństwo
obywatelskie

Wymagania podstawowe.
Uczeń:
• wie, czym jest społeczeństwo,
• wie, jak można aktywnie
uczestniczyć w życiu publicznym

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:
• potrafi wskazać, jakie działania
podejmuje społeczeństwo
obywatelskie

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:
5.3) przedstawia przykłady działania organizacji społecznych
(od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii
politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli,
5.4) określa, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać
na decyzje władz na poziomie lokalnym, krajowym,
europejskim i światowym,
5.1) przedstawia główne podmioty życia publicznego
(obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie,
władza, instytucje publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak
współdziałają i konkurują one ze sobą w życiu

• III. W świecie mediów i informacji
12. Środki masowego
przekazu we współczesnym
świecie

• zna różne rodzaje mediów,
• potrafi opisać różne sposoby
interaktywnej komunikacji

• potrafi wyjaśnić, dlaczego media
nazywane są czwartą władzą

6.1) omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego
przekazu w życiu obywateli,
6.2) charakteryzuje prasę, telewizję, radio, internet jako środki
masowej komunikacji i omawia wybrany tytuł, stację czy portal
ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców,
11.4) wyszukuje w środkach masowego przekazu i analizuje
przykłady patologii życia publicznego w Polsce

13. Jak korzystać ze środków
masowego przekazu?

• wie, jak odróżniać informację od
komentarza,
• potrafi w sposób krytyczny
odbierać przekaz reklamowy,
• potrafi odczytać i dokonać
interpretacji sondażu opinii
publicznej

• wie, jakie jest znaczenie badań
opinii publicznej

6.3) wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat;
wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od
komentarzy, krytycznie analizuje przekaz reklamowy,
6.4) uzasadnia na przykładach znaczenie opinii publicznej we
współczesnym świecie, odczytuje i interpretuje wyniki
wybranego sondażu opinii publicznej
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna
14. Jak zdobywać, przetwarzać
i prezentować informacje?

Wymagania podstawowe.
Uczeń:
• wie, jak odróżniać opinie od
faktów,
• rozumie i stosuje zasady
współpracy w ramach grupy

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:
• potrafi przygotować samodzielnie
prezentację i publicznie ją
przedstawić

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:
1.1) omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w
grupie. (np. prowadzi dyskusję, przewodniczy zebraniu,
przeprowadza wybory),
11.4) wyszukuje w środkach masowego przekazu i analizuje
przykłady patologii życia publicznego w Polsce

• IV. Samorząd terytorialny
15. Nic o nas bez nas… Kilka
słów o samorządzie
terytorialnym

• wie, czym jest samorząd
terytorialny,
• potrafi wskazać nazwę gminy,
powiatu i województwa, w którym
mieszka

• potrafi opisać strukturę i
wymienić najważniejsze zadania
samorządu terytorialnego,
• zna sposób powoływania władz
samorządu terytorialnego

16.1) uzasadnia potrzebę samorządności w państwie
demokratycznym i podaje przykłady działania samorządów
zawodowych i samorządów mieszkańców,
17.2) wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i
wykazuje, jak odnosi się to do jego codziennego życia,
17.3) przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w
tym podejmowania decyzji w sprawie budżetu,
18.1) przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego
i wojewódzkiego i ich przykładowe zadania,
18.2) porównuje – na wybranych przykładach – zakres działania
samorządu wojewódzkiego i wojewody

16. Społeczność lokalna
i sposoby jej organizowania
się

• wie, w jaki sposób obywatele mogą
wpływać na decyzje władz
samorządowych,
• potrafi napisać petycję lub list
otwarty skierowany do władz
samorządu lokalnego

• potrafi sformułować kilka
najważniejszych problemów,
którymi powinien zająć się
samorząd terytorialny na
obszarze zamieszkania ucznia

17.1) przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie,
wydarzenia i postaci z jej dziejów,
16.2) wyjaśnia, na czym polegają zasady decentralizacji
i pomocniczości; odnosi je do przykładów z życia własnego
regionu,
17.4) nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i
organizacjami pozarządowymi oraz podejmuje współpracę z
jedną z nich (na miarę swoich możliwości)
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

17. Jak funkcjonują urzędy
samorządu terytorialnego?

• wie, jakie sprawy można załatwić w
urzędach samorządu
terytorialnego,
• potrafi sporządzić pismo urzędowe

• zna najważniejsze sposoby
postępowania przy załatwianiu
różnych spraw w urzędach

17.5) pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wypełnia
prosty druk urzędowy,
17.6) odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale
można załatwić wybrane sprawy

18. To, co najbliżej – mała
ojczyzna

• wie, czym są mała ojczyzna
i region,
• potrafi wskazać cechy
charakterystyczne regionu,
w którym mieszka,
• wie, czym jest patriotyzm
obywatelski

• potrafi wymienić czynniki
kształtujące odrębność
regionalną,
• wymienia pozytywne strony
patriotyzmu obywatelskiego

9.1) wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą Ojczyzną, i
omawia te więzi na własnym przykładzie,
8.2) wyjaśnia, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają
wspólne dzieje, kultura, język i tradycja, uwzględniając
wielonarodowe tradycje Polski,
18.3) przygotowuje plakat, folder, stronę internetową lub inny
materiał promujący gminę, okolicę, region

• V. Państwo i władza demokratyczna
19. Na początku było państwo

• zna najważniejsze teorie powstania
państwa
• potrafi wymienić funkcje państwa

• zna genezę współczesnych
narodów i wie, jak kształtuje się
poczucie tożsamości narodowej
•

10.1) wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia,
czym jest władza państwowa

20. Polak czy polski obywatel?

• potrafi wyjaśnić, czym różni się
obywatelstwo od narodowości,
• wie, w jaki sposób można nabyć
obywatelstwo na zasadach ziemi i
krwi

• potrafi wymienić prawa
i obowiązki obywatelskie
wynikające z konstytucji,
• wie, czym jest i jak funkcjonuje
stereotyp

8.2) wyjaśnia, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają
wspólne dzieje, kultura, język i tradycja, uwzględniając
wielonarodowe tradycje Polski,
4.1) wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie
formalnym (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa),
4.2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z
posiadania polskiego obywatelstwa,
8.1) wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem
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Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:
innej wspólnoty narodowej) i czym obywatelstwo różni się od
narodowości,
9.5) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych
przykładów – w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają
dziś relacje między narodami

21. Trudna sztuka patriotyzmu

22. Inni u nas, my u innych –
o mniejszościach narodowych,
etnicznych i Polonii

• wie, jak powstały polskie symbole
narodowe,
• odwołując się do różnych
przykładów, wyjaśnia, czym jest
patriotyzm,
• potrafi wskazać różnice pomiędzy
patriotyzmem a nacjonalizmem,
szowinizmem, kosmopolityzmem

• potrafi określić znaczenie
patriotyzmu w dziejach narodów i
społeczeństw,
• odwołując się do wydarzeń
historycznych i współczesnych,
wskazuje rolę patriotyzmu,
nacjonalizmu i szowinizmu

9.1) wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą Ojczyzną, i
omawia te więzi na własnym przykładzie,
9.3) wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym
według niego jest patriotyzm; porównuje tę postawę z
nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem,

• potrafi odróżnić mniejszości
narodowe od mniejszości
etnicznych,
• wymienia mniejszości narodowe i
etniczne żyjące obecnie w Polsce i
potrafi przedstawić ich prawa,
• wyjaśnia, co to jest Polonia,
i wskazuje najważniejsze skupiska
Polonii na świecie

• potrafi określić rolę, jaką pełnią
mniejszości narodowe i etniczne
w społeczeństwie polskim,
• wyjaśnia, w jaki sposób Polacy
żyjący za granicą podtrzymują
swoją więź z ojczyzną

8.3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy
migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce
i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie
samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych
grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację),
8.4) wyjaśnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy żyjący za
granicą podtrzymują swoją więź z Ojczyzną
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9.2) uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem,
Europejczykiem i członkiem społeczności światowej,
9.4) wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni
przeciw ludzkości, do jakich konsekwencji prowadzić może
skrajny nacjonalizm

Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

23. O najważniejszych
zasadach demokracji

• potrafi określić najważniejsze
zasady nowożytnej demokracji,
• wskazuje mocne i słabe strony
demokracji

• zna najważniejsze etapy
w dziejach demokracji,
• określa znaczenie demokracji
we współczesnym świecie

10.3) wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania
praw mniejszości w państwie demokratycznym,
10.4) wskazuje najważniejsze elementy demokratycznych
tradycji (antyczna, europejska, amerykańska, polska),
10.5) porównuje demokrację bezpośrednią z przedstawicielską
oraz większościową z konstytucyjną (liberalną),
10.7) rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości
demokracji

24. Systemy autorytarne
i totalitarne

• wie, czym są systemy totalitarne
i autorytarne,
• potrafi wskazać najważniejsze
różnice pomiędzy totalitaryzmem
a autorytaryzmem

• odwołując się do odpowiednich
przykładów, potrafi określić, na
czym polega negatywna rola
systemów totalitarnych
i autorytarnych

10.2) wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju
demokratyczny, autorytarnym i totalitarnym

25. Polskie tradycje
demokratyczne

• wie, jak powstała III Rzeczpospolita

• potrafi wskazać najważniejsze
tradycje demokracji,
• potrafi wymienić najważniejsze
sukcesy III Rzeczypospolitej

10.2) wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju
demokratyczny, autorytarnym i totalitarnym,
10.4) wskazuje najważniejsze elementy demokratycznych
tradycji (antyczna, europejska, amerykańska, polska)

• VI. Aktywność polityczna
26. Wyborcy i wybory

• wskazuje argumenty za udziałem w
wyborach,
• wymienia najważniejsze zasady
demokratycznych wyborów

• potrafi wymienić najważniejsze
z punktu widzenia wyborcy cechy
kandydata,
• krytycznie ocenia plakaty i hasła
wyborcze
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7.1) przedstawia argumenty przemawiające za udziałem
w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich,
7.2) wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je
w głosowaniu w szkole,
7.3) wskazuje, czym powinien kierować się obywatel,
podejmując decyzje wyborcze,

Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:
7.4) krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze

27. Współczesne systemy
partyjne

• zna najważniejsze systemy partyjne
,
• potrafi wskazać różnice pomiędzy
różnymi systemami partyjnymi

• charakteryzuje wybrany system
partyjny i wskazuje jego wady
i zalety

12.2) wskazuje, odwołując się do wybranych przykładów,
różnice między systemem dwupartyjnym i wielopartyjnym

28. Partyjny, bezpartyjny, a
może związkowiec?

• zna najważniejsze funkcje partii
politycznych
• omawia najważniejsze funkcje
związków zawodowych

• charakteryzuje partie polityczne
obecne w sejmie, wskazując,
które należą do koalicji rządzącej,
a które do opozycji

12.3) wymienia partie polityczne obecne w danym momencie w
Sejmie, wskazując, które należą do koalicji rządzącej, a które do
opozycji

29. Blaski i cienie życia
politycznego

• określa cechy, jakie powinien
posiadać dobry polityk
• wie, na czym polega kultura
polityczna

• podaje przykłady zachowań
etycznych w polityce a także
sytuacje, gdy etyka nie jest
przestrzegana,
• potrafi sporządzić oficjalny list lub
petycję

5.2) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu
publicznym i podaje przykłady skutków ich łamania

• VII. Ustrój Rzeczypospolitej
30. Konstytucja jako
najważniejszy akt prawny

• potrafi określić rolę, jaką pełni
w państwie konstytucja,
• zna najważniejsze zasady
ustrojowe zapisane w polskiej
konstytucji

• zna najważniejsze polskie
konstytucje
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11.1) wyjaśnia, co to znaczy, że Konstytucja jest najwyższym
aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej,
11.2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność
narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm)

Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

31. Prawa i obowiązki
wynikające z Konstytucji RP

• potrafi podać przykłady praw
i wolności zapisanych
w konstytucji,
• wie, czym są prawa człowieka

• zna organizacje zajmujące się
ochroną praw człowieka,
• podając przykłady sytuacji, potrafi
wskazać, jakie prawa i wolności są
naruszane

11.3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
omawia podstawowe prawa i wolności w niej zawarte,
10.6) wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich
znaczenie we współczesnej demokracji

32. Władza ustawodawcza –
sejm i senat

• na przykładzie państwa polskiego
wyjaśnia zasadę trójpodziału
władzy,
• wie, jak przeprowadzane są w
Polsce wybory parlamentarne

• potrafi omówić zadania, zasady
działania i funkcje polskiego
parlamentu,
• zna proces uchwalania ustawy

12.1) wyjaśnia, jak są przeprowadzane w Polsce wybory
prezydenckie i parlamentarne,
13.1) przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego
parlamentu, w tym sposób tworzenia ustaw,
13.2) sporządza, na podstawie obserwacji wybranych obrad
parlamentu, notatkę prasową o przebiegu tych obrad i
przygotowuje krótkie wystąpienie sejmowe w wybranej
sprawie

33. Władza wykonawcza
Rzeczypospolitej Polskiej

• wymienia kilka przykładów
uprawnień prezydenta w różnych
dziedzinach,
• potrafi podać nazwisko aktualnego
premiera i kilku ministrów
• wie, w jakim celu powoływana jest
służba cywilna i czym powinien
charakteryzować się jej urzędnik

• wyjaśnia, jak jest powoływany
i czym zajmuje się rząd,
• wyjaśnia, na czym polega
konstruktywne wotum nieufności

12.1) wyjaśnia, jak są przeprowadzane w Polsce wybory
prezydenckie i parlamentarne,
14.1) wskazuje najważniejsze zadania Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i wyszukuje w środkach masowego
przekazu informacje o działaniach urzędującego Prezydenta
14.2) wyjaśnia, jak jest powoływany i czym zajmuje się rząd
polski; podaje nazwisko premiera, wyszukuje nazwiska
ministrów i zadania wybranych ministerstw,
14.3) wymienia zadania administracji rządowej i podaje
przykłady jej działań,
14.4) wyjaśnia, co to jest służba cywilna i jakimi zasadami
powinien się kierować urzędnik państwowy
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

34. Jak działa system
sądowniczy
w Rzeczypospolitej Polskiej?

• potrafi wymienić organy władzy
sądowniczej,
• zna zasady, na podstawie których
działają polskie sądy

• charakteryzuje organy władzy
sądowniczej w Polsce,
• opisuje i wyjaśnia zasady, na
podstawie których działają
polskie sądy

15.1) przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle
których działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność) i
przykłady spraw, którymi się zajmują

35. Organy wymiaru
sprawiedliwości, kontroli
państwowej i ochrony prawa

• wie, jak działają sądy powszechne,
• wyjaśnia, jaką rolę odgrywa w
Polsce Trybunał Konstytucyjny a
jaką Trybunał Stanu

• potrafi określić, czym zajmują się
organy kontroli prawa

15.2) wyjaśnia, czym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny i
Trybunał Stanu

• VIII. Polska, Europa i współczesny świat
36. Polska w Europie, Polska
na świecie

• przedstawia najważniejsze kierunki
polskiej polityki zagranicznej
• wyjaśnia, czym zajmują się
ambasady i urzędy konsularne,

• charakteryzuje relacje Polski
z wybranym krajem na podstawie
samodzielnie zebranych
informacji,
• wymienia najważniejsze cele
polskiej polityki obronnej i
podjęte w tym celu inicjatywy

19.1) przedstawia najważniejsze kierunki polskiej polityki
zagranicznej (stosunki z państwami Unii Europejskiej i Stanami
Zjednoczonymi, relacje z sąsiadami),
19.3) przedstawia relacje Polski z wybranym krajem na
podstawie samodzielnie zebranych informacji,
19.4) wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i konsulaty

37. We wspólnej Europie

• zna cele integracji europejskiej oraz
wyjaśnia, jak w UE realizowane są
zasady pomocniczości i
solidarności,
• przedstawia etapy integracji

• wyjaśnia, czym zajmują się
najważniejsze instytucje Unii
Europejskiej,
• potrafi sformułować własne
stanowisko na temat dalszego

20.1) przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty
rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei i Lizbony),
20.2) wyjaśnia, czym się zajmują najważniejsze instytucje UE
(Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament
Europejski, Komisja Europejska),

AUTORZY: Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

11

Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:
europejskiej oraz wskazuje na
mapie Europy starych i nowych
członków Unii Europejskiej

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:
rozszerzenia Unii Europejskiej
oraz pogłębienia integracji

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:
20.3) wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej są realizowane zasady
pomocniczości i solidarności
20.4) wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie
unijnym i na co są przeznaczane,
20.5) wskazuje na mapie „starych” i „nowych” członków Unii
Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat jej dalszej
integracji i rozszerzenia

38. W Polsce, czyli w Europie

• zna podstawowe uprawnienia
wynikające z posiadania
obywatelstwa Unii Europejskiej,
• formułuje własne wnioski na temat
korzyści płynących z członkostwa
w Unii Europejskiej oraz na temat
pozycji Polski

• wskazuje przykłady działań
mających na celu pozyskanie
i wykorzystanie unijnych funduszy
w najbliższym środowisku

21.1) przedstawia uprawnienia wynikające z posiadania
obywatelstwa Unii Europejskiej,
21.2) wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków
unijnych przez polskich obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje,
21.3) formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści,
jakie niesie ze sobą członkostwo w UE, odwołując się do
przykładów z własnego otoczenia i całego kraju

39. Ten niespokojny świat...

• wskazuje najważniejsze przyczyny
współczesnych konfliktów
międzynarodowych,
• określa na mapie miejsca
najpoważniejszych konfliktów
międzynarodowych, omawia ich
przebieg i próby rozwiązania
jednego z nich

• wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ,
• zna najważniejsze organy ONZ

22.1) wyjaśnia, czym się zajmuje ONZ, jej najważniejsze organy
(Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz
Generalny) i wybrane organizacje międzynarodowe,
22.2) wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfliktów
międzynarodowych, omawia przebieg i próby rozwiązania
jednego z nich
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna
40. Problemy współczesnego
świata

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

• wyjaśnia, czym jest globalizacja,
• odwołując się do konkretnych
przykładów, wskazuje jej przejawy
w kulturze, gospodarce i polityce

• wymienia najważniejsze
problemy współczesnego świata,
wskazuje rejony ich
występowania i ich najważniejsze
przyczyny,
• podaje przykłady działań, które
mogą doprowadzić do poprawy
sytuacji na świecie

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:
23.1) porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i
globalnej Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich
współzależność,
23.2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się
(na miarę swoich możliwości) w działania instytucji (także
pozarządowych), które ją organizują,
23.3) wyjaśnia, odwołując się do konkretnych przykładów, na
czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki;
ocenia jej skutki,
23.4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie
innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii,
przemyślane zakupy),
23.5) ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we
współczesnym świecie,
23.6) wyjaśnia, co to jest terroryzm i w jaki sposób próbuje się
go zwalczać

• IX. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
41. Czy warto być
przedsiębiorczym?

• definiuje, na czym polega postawa
przedsiębiorcza i wymienia
przyczyny, dla których ludzie
podejmują pracę,
• wymienia 5 rodzajów potrzeb
człowieka i wskazuje, w jaki sposób
praca pozwala zaspokajać ludzkie
potrzeby,

• wskazuje 4 typy osobowości
i potrafi je powiązać z postawą
przedsiębiorczą
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24.1) wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny,
miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca
i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb,
24.2) zna cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego i
bierze udział w przedsięwzięciach społecznych, które pozwalają
je rozwinąć

Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

• wymienia cechy i umiejętności
człowieka przedsiębiorczego
i wykorzystuje je w swojej pracy
42. Jak stawać się
przedsiębiorczym?

• wyjaśnia, jaka jest rola pozytywnej
autoprezentacji w kształtowaniu
postawy przedsiębiorczej,
• wskazuje, w jaki sposób zbudować
postawę przedsiębiorczą

• potrafi przygotować i przedstawić
prezentację o swoich
zainteresowaniach na forum klasy
oraz dokonać samooceny za
pomocą analizy SWOT

24.1) wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny,
miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca
i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb

43. Czy więcej, zawsze znaczy
lepiej?

• potrafi zinterpretować pojęcie
niewidzialnej ręki rynku oraz
zdefiniować pojęcie rynku,
• wymienia i definiuje 3 mechanizmy
rynkowe oraz wskazuje, w jaki
sposób wpływają one na siebie

• rozumie zjawisko dumpingu
i potrafi odpowiedzieć, dlaczego
niektórym przedsiębiorstwom
opłaca się sprzedawać produkty
po zaniżonych cenach

25.4) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako
regulatora rynku; analizuje rynek wybranego produktu
i wybranej usługi

44. Budżet domowy – co kupić
a na czym zaoszczędzić?

• przygotowuje zrównoważony
budżet gospodarstwa domowego,
• wskazuje na związek między
gospodarstwem domowym
a gospodarką kraju,
• podaje główne źródła dochodów
i rodzaje wydatków gospodarstw
domowych,
• zna i wykorzystuje w planowaniu

• zna i rozumie negatywne
zjawiska, takie jak np.
sezonowość, które mogą
utrudniać przygotowanie
zrównoważonego budżetu

25.1) przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa
domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki między nimi,
25.2) podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego
gospodarowania, stosuje zasady racjonalnego gospodarowania
w odniesieniu do zasobów, którymi dysponuje,
26.1) wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonują gospodarstwa
domowe,
26.3) przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia
ucznia, klasy, szkoły; rozważa wydatki i źródła ich finansowania
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

najważniejsze zasady racjonalnego
gospodarowania budżetem
domowym
45. Działać z głową –
podstawowe zasady
organizacji pracy

• zna i potrafi zastosować
najważniejsze zasady organizacji
pracy własnej oraz pracy grupowej,
• stosuje w praktyce schemat
organizacji pracy w grupie

• wymienia najważniejsze cechy
i umiejętności dobrego lidera,
• potrafi zaplanować i razem z
grupą wdrożyć w życie wybrany
projekt artystyczny, naukowy lub
sportowy

24.3) stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy
(ustalenie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram,
ocena efektów)

46. U podstaw kariery

• potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie
ma dobrze skonstruowany plan
kariery zawodowej dla wyboru
szkoły średniej i późniejszej drogi
zawodowej,
• potrafi stworzyć indywidualny plan
kariery edukacyjnej i zawodowej

• wymienia cechy i umiejętności
dobrego pracownika oraz branże
i zawody, które będą się
w przyszłości rozwijać, jak i te,
które będą zawodami
schyłkowymi

30.1) planuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły
ponadgimnazjalnej), uwzględniając własne preferencje i
predyspozycje

47. Jak się znaleźć na rynku
pracy?

• wskazuje miejsca, w których można
znaleźć aktualne oferty pracy oraz
skorzystać z doradztwa
zawodowego,
• zna najważniejsze zasady
sporządzania dobrego CV oraz listu
motywacyjnego,

• potrafi wyjaśnić, od jakich
głównych czynników
gospodarczych i społecznych
zależy sytuacja na rynku pracy

30.2) wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na
lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy,
ogłoszenia, internet),
30.3) sporządza życiorys i list motywacyjny
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

• potrafi samodzielnie napisać
własne CV i list motywacyjny oraz
wymienić najczęstsze oczekiwania
pracodawców i pracowników
48. Jak zdobyć pracę i uchronić
się przed bezrobociem?

• potrafi omówić problem
bezrobocia w swoim regionie i
zdefiniować pojęcie stopa
bezrobocia,
• wymienia główne przyczyny
i wynikające z nich rodzaje
bezrobocia oraz wie, w jaki sposób
może zwiększyć swoje szanse na
rynku pracy w przyszłości

• wie, jak należy przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej
i wymienia, o co najczęściej pytają
pracodawcy w czasie rozmów
kwalifikacyjnych,
• wskazuje, jakie zasady
autoprezentacji są szczególnie
przydatne na rozmowie
kwalifikacyjnej

30.4) wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej
miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki

49. Zakładamy własną firmę

• zna procedurę rejestracji własnej
działalności gospodarczej,
• potrafi zdefiniować takie pojęcia,
jak działalność gospodarcza,
przedsiębiorca i przedsiębiorstwo
indywidualne,
• wskazuje główne przychody
i koszty działalności gospodarczej
oraz rozumie, kiedy i dlaczego
może wystąpić zysk lub strata

• potrafi wyjaśnić, na czym polega
planowanie przewidywanych
kosztów i przychodów w firmie

29.1) wyjaśnia, jak się zakłada i prowadzi indywidualną
działalność gospodarczą,
29.2) wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i oblicza na prostym
przykładzie przychód, koszty, dochód i zysk
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

• X. Współczesna gospodarka
50. Gospodarka rynkowa czy
centralnie planowana?

• wymienia trzy rodzaje zasobów
w gospodarce oraz zna główne
zasady racjonalnego
gospodarowania zasobami,
• wskazuje najważniejsze cechy
gospodarki centralnie planowanej
i wolnorynkowej oraz przedstawia
najważniejsze różnice między nimi

• wie, w jakich krajach
występowała gospodarka
centralnie planowana i jakie
przyniosło to skutki gospodarkom
tych państw

25.2) podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego
gospodarowania, stosuje zasady racjonalnego gospodarowania
w odniesieniu do zasobów, którymi dysponuje,
25.3) charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność,
swoboda gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku,
przedsiębiorczość)

51. Płacimy podatki. Jakie i
dlaczego?

• wymienia i definiuje rodzaje
podatków występujących w Polsce
• potrafi obliczyć podatek
dochodowy od osób fizycznych PIT,
• wyjaśnia, co to jest podatek VAT
i jakie są podstawowe zasady jego
naliczania, kto go płaci i według
jakich stawek

• wyjaśnia, czym jest podatek
progresywny i liniowy oraz
wskazuje różnice między nimi

28.3) przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT,
CIT) i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych
danych

52. Do czego służą pieniądze?

• wymienia najważniejsze rodzaje
pieniądza występujące
w gospodarce,
• definiuje i szczegółowo opisuje
cztery podstawowe funkcje
pieniądza oraz przedstawia
przykład obiegu pieniądza w
gospodarce rynkowej

• podaje przyczyny i rodzaje inflacji,
w wyniku której pieniądz traci na
wartości, a gospodarka przestaje
się rozwijać,
• zna aktualny poziom inflacji
w Polsce

27.1) przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w
gospodarce rynkowej

AUTORZY: Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

53. Pieniądze pracują same –
banki, giełda, inwestycje

• wymienia funkcje banku
centralnego i tłumaczy rolę, jaką
pełni NBP w polityce gospodarczej
państwa,
• wymienia główne funkcje banków
komercyjnych w Polsce,
• wskazuje, o co warto zapytać
w banku przed podjęciem decyzji
o wzięciu kredytu, i wie, jak i gdzie
można ulokować swoje pieniądze
w banku,
• wymienia główne funkcje giełdy
papierów wartościowych

• wyjaśnia, skąd pochodzi słowo
„bank” i jakie ma ono znaczenie
współcześnie

27.2) wyjaśnia, czym zajmują się Bank Centralny, Giełda
Papierów Wartościowych, Banki Komercyjne,
27.3) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków
(konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); wyjaśnia, na
czym polega oszczędzanie i inwestowanie

54. Budżet państwa
i wskaźniki gospodarcze

• potrafi zdefiniować budżet
państwa i wskazać najważniejsze
źródła dochodów i wydatków,
• definiuje pojęcie inflacji i określa jej
wpływ na gospodarkę,
• zna takie pojęcia, jak wzrost
gospodarczy i recesja, oraz potrafi
zinterpretować najważniejsze
wskaźniki gospodarcze państwa –
PKB i PNB

• wskazuje przyczyny powstawania
deficytu i długu publicznego

28.1) wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost
gospodarczy, inflacja, recesja; interpretuje dane statystyczne na
ten temat,
28.2) wymienia najważniejsze dochody i wydatki państwa;
wyjaśnia, co to jest budżet państwa
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Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:

55. Jak państwo chroni
pracowników i pracodawców?

• wskazuje podstawowe prawa
i obowiązki pracownika,
• określa, jaki jest sens ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych

• definiuje i przedstawia
najważniejsze zalety zatrudnienia
na umowę o pracę,
• wskazuje wysokość kosztów pracy
w Polsce oraz wymienia wszystkie
rodzaje składek
ubezpieczeniowych, które płacą
pracownicy i pracodawcy

29.4) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika;
wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

56. Dobry szef, dobry
pracownik – etyczne państwo

• definiuje pojęcie etyki zawodowej
oraz etyki w biznesie i wskazuje
na ich znaczenie w pracy
zawodowej i w gospodarce,
wymienia
przykłady nieetycznych
•
zachowań w pracy i biznesie

• wyjaśnia, jakie korzyści osiąga
uczciwa firma i dlaczego „bycie
etycznym” leży w interesie
pracodawców i przedsiębiorców

31.1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować
pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia, na czym polega społeczna
odpowiedzialność biznesu,
31.2) podaje przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i
poddaje je ocenie,
31.3) wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska
dla gospodarki

57. Reklama i marketing.
Prawa kupującego. Obowiązki
sprzedawcy

• wyjaśnia, w jaki sposób stosując
narzędzia marketingowe,
przedsiębiorca może zwiększyć
swoje szanse na sukces rynkowy,
• zna podstawowe prawa
konsumenckie oraz obowiązki
sprzedawcy

• wymienia cechy skutecznej
reklamy,
• wymienia informacje, które
powinny być zawarte w
gwarancji, oraz wskazuje różnice
między gwarancją a
niezgodnością towaru z umową,
• potrafi złożyć reklamację
w przypadku kupna towaru, który

29.3) wskazuje główne elementy działań marketingowych
(produkt, cena, miejsce, promocja) i wyjaśnia na przykładach
ich znaczenie dla przedsiębiorstwa i konsumentów
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Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:

Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Zakres wymagań
Jednostka lekcyjna

Wymagania podstawowe.
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe.
Uczeń:
posiada ukryte wady lub nie może
być wykorzystany zgodnie
z przeznaczeniem,
• wskazuje instytucje zajmujące się
ochroną praw konsumenta i wie,
jak skorzystać z ich pomocy
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Wymagania według podstawy programowej.
Uczeń:
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Gimnazjum

Plan wynikowy. Klasa 2
Temat lekcji
1. Wielkie odkrycia
geograficzne
Zagadnienia
1. Wynalazki umożliwiające
dalekie podróże morskie.
2. Poszukiwanie drogi
morskiej do Indii.
3. Pierwsze wielkie odkrycia
geograficzne.

2. Konsekwencje wielkich
odkryć geograficznych
Zagadnienia
1. Majowie, Aztekowie,
Inkowie i ich państwa.
2. Europejskie podboje
i kolonie zamorskie.

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

– wie, kim był Krzysztof
Kolumb;
– wskazuje na mapie ziemie
odkryte przez Europejczyków
na przełomie XV i XVI w.;
– rozumie pojęcia: busola,
karawela;
– wie, dlaczego rdzennych
mieszkańców Ameryki
nazwano Indianami;
– pamięta datę pierwszej
wyprawy Kolumba – 1492 r.;
– wymienia państwa, które
przodowały w odkryciach
geograficznych na przełomie
XV i XVI w.

– zna postacie: Vasco da Gamy,
Ferdynanda Magellana,
Amerigo Vespucciego;
– wie, w jakich okolicznościach
dowiedziono, że Ziemia ma
kulisty kształt;
– wie, dlaczego Europejczycy
zaczęli organizować dalekie
podróże morskie

– wie, jakie były wyobrażenia
XV-wiecznych Europejczyków
na temat otaczającego ich
świata

– uzasadnia kluczową rolę
wynalazków w rozwoju
dalekomorskiej żeglugi;
– uzasadnia, dlaczego Hiszpania
i Portugalia stały się
prekursorami odkryć
geograficznych na przełomie
XV i XVI w.

16. – 1., 2.

– wymienia cywilizacje
prekolumbijskie oraz podaje
ich osiągnięcia;
– rozumie pojęcia:
konkwistador, towary
kolonialne, dualizm
gospodarczy;
– wylicza towary sprowadzane

– opowiada o działaniach
konkwistadorów;
– charakteryzuje organizację
państw Majów, Azteków
i Inków

– rozumie i omawia wpływ
posiadania kolonii na
gospodarkę państw
europejskich

– docenia osiągnięcia cywilizacji
pozaeuropejskich
i porównuje je
z osiągnięciami cywilizacji
europejskiej;
– wie, skąd wzięła się nazwa
„Ameryka Łacińska”;
– rozumie, dlaczego

16. – 2.
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Temat lekcji
3. Konsekwencje wielkich
odkryć geograficznych dla
Europy.
3. Kultura odrodzenia
we Włoszech
Zagadnienia
1. Włochy kolebką
renesansu.
2. Charakterystyczne
zjawiska kultury
odrodzenia.
3. Najwybitniejsi twórcy
włoskiego renesansu.
4. Renesans w Europie
i przewrót kopernikański
Zagadnienia
1. Wynalazek druku.
2. Wielcy humaniści
europejscy.
3. Przewrót kopernikański.
5. Początki reformacji
Zagadnienia

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

do Europy z kolonii

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

konkwistadorom udało się
w krótkim czasie podbić
imperia indiańskie
w Ameryce

– rozumie pojęcia: odrodzenie
(renesans), humanizm,
człowiek renesansu,
mecenat;
– zna postacie: Leonarda
da Vinci, Michała Anioła,
Rafaela Santi oraz wymienia
ich najwybitniejsze dzieła

– wymienia cechy kultury
renesansowej;
– wskazuje na mapie kolebkę
odrodzenia

– uzasadnia, dlaczego kultura
renesansu narodziła się we
Włoszech;
– porównuje kulturę epok
renesansu i średniowiecza

– rozumie, na czym polegało
„odrodzenie” kultury
antycznej w czasach
renesansu;
– wyjaśnia źródła rozwoju
kultury renesansowej we
Włoszech

17. – 1., 2.

– wie, kto i kiedy wynalazł
ruchomą czcionkę drukarską;
– opowiada o życiu
i dokonaniach Mikołaja
Kopernika

– zna najwybitniejszych
przedstawicieli
europejskiego renesansu;
– rozumie pojęcie systemu
heliocentrycznego;
– rozpoznaje modele
geocentryczny
i heliocentryczny
– charakteryzuje główne
założenia luteranizmu;
– wyjaśnia, dlaczego Luter

– rozumie znaczenie druku dla
rozwoju kultury

– rozumie znaczenie odkrycia
dokonanego przez Mikołaja
Kopernika;
– wyjaśnia, dlaczego dzieło
O obrotach sfer niebieskich
znalazło się na liście ksiąg
zakazanych przez Kościół

17. – 2., 3.

– porównuje główne założenia
nauki głoszonej przez
zwolenników luteranizmu

– rozumie wpływ sytuacji
społeczno-politycznej
w Niemczech na rozwój

18. – 1., 2.

– rozumie pojęcia: reformacja,
sekularyzacja, luteranie,
protestanci;
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

1. Sytuacja Kościoła
katolickiego w XV w.
2. Marcin Luter i jego nauka.
3. Powstanie i rozwój
luteranizmu.

– zna postanowienia pokoju
augsburskiego;
– zna daty: wystąpienia Lutra,
podpisania pokoju
augsburskiego

wystąpił z krytyką papiestwa;
– wyjaśnia przyczyny wojen
religijnych w Niemczech

oraz przez Kościół katolicki;
– opisuje cele i działania
Marcina Lutra

luteranizmu;
– rozumie i analizuje
długofalowe znaczenie
pokoju augsburskiego

6. Rozwój reformacji

– wie, kim byli: Jan Kalwin,
Henryk VIII;
– rozumie pojęcia: hugenoci,
kalwinizm, anglikanizm,
arianie;
– wymienia różne wyznania
protestanckie;
– wie, co się wydarzyło w 1534
r.

– przedstawia okoliczności
powstania Kościoła
anglikańskiego;
– charakteryzuje wojny religijne
we Francji

– porównuje podłoże
społeczno-polityczne
reformacji w Niemczech,
Francji i Anglii

– rozumie, dlaczego radykalni
protestanci spotykali się
z niechęcią ze strony
przedstawicieli innych
wyznań;
– udowadnia wpływ wydarzeń z
XVI w. na dzisiejszą sytuację
wyznaniową

18. – 2.

– rozumie pojęcia: sobór
trydencki, inkwizycja, jezuici,
tolerancja religijna,
kontrreformacja;
– zna postanowienia soboru
trydenckiego

– charakteryzuje działania
podejmowane przez zakony
w celu odbudowy pozycji
katolicyzmu

– wyjaśnia cele zwołania
soboru trydenckiego;
– wskazuje postanowienia
soboru trydenckiego
służące wzmocnieniu
katolicyzmu

– wskazuje postanowienia
soboru trydenckiego
odgrywające do dziś ważną
rolę;
– wskazuje pozytywne
i negatywne skutki XVIwiecznych reform
chrześcijaństwa;
– rozumie, dlaczego jezuici byli

18. – 3.

Zagadnienia
1. Kalwinizm.
2. Wojny religijne we
Francji.
3. Powstanie Kościoła
anglikańskiego.
4. Inne wyznania
protestanckie.
7. Reforma katolicka
Zagadnienia
1. Sobór trydencki.
2. Powstanie i działalność
zakonu jezuitów.
3. Konsekwencje reform
chrześcijaństwa.
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Temat lekcji

8. Lekcja powtórzeniowa.
Europa i świat w XVI w.
Zagadnienia
1. Społeczne i gospodarcze
konsekwencje wielkich
odkryć geograficznych dla
Europy i innych
kontynentów.
2. Osiągnięcia kultury
renesansowej.
3. Długofalowe
konsekwencje XVIwiecznych reform
chrześcijaństwa.
Sprawdzian 1.
9. Polska i Litwa pod
rządami ostatnich
Jagiellonów
Zagadnienia
1. Konflikt Polski i Litwy
z państwem
moskiewskim.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

– wymienia najważniejsze
wydarzenia z historii XVI
stulecia;
– wskazuje i charakteryzuje
najwybitniejsze postacie XVI
w.;
– wie, co wydarzyło się w roku:
1492, 1517, 1555;
– zna i omawia dokonania: Jana
Gutenberga, Krzysztofa
Kolumba, Vasco da Gamy,
Ferdynanda Magellana,
Marcina Lutra, Henryka VIII

– zna przyczyny
i konsekwencje wielkich
odkryć geograficznych,
reformacji i reformy Kościoła
katolickiego

– omawia proces kształtowania
się nowych wyznań
chrześcijańskich;
– charakteryzuje zmiany, które
zaszły w życiu społeczeństw
europejskich w XVI w.;
– podaje genezę
i konsekwencje ekspansji
kolonialnej państw
europejskich;
– podaje genezę
i konsekwencje dualizmu
w rozwoju gospodarczym
Europy

– wskazuje na mapie obszar
Polski na przełomie XV i XVI
w.;
– wie, co wydarzyło się w 1525
r.;
– rozumie pojęcia: hołd pruski,
kaper

– opisuje panowanie:
Aleksandra Jagiellończyka,
Zygmunta I Starego
i Zygmunta II Augusta,
zwracając uwagę na politykę
prowadzoną przez tych
władców;
– rozumie znaczenie

– rozumie konsekwencje
wojen Polski i Litwy
z Krzyżakami oraz
państwem moskiewskim
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Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

skuteczni w dziele
kontrreformacji
– wskazuje i omawia widoczne
w otaczającym nas dzisiaj
świecie konsekwencje XVIwiecznych wydarzeń oraz
procesów historycznych

– rozumie i uzasadnia decyzję
Zygmunta Augusta
o budowie polskiej floty na
Bałtyku;
– ocenia politykę zagraniczną
ostatnich Jagiellonów

19. – 1.
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

2. Sekularyzacja zakonu
krzyżackiego w Prusach.
3. Przyłączenie Mazowsza
do Korony.
4. Początek wojen o
panowanie na Bałtyku.
10. Kształtowanie się
demokracji szlacheckiej
Zagadnienia
1. Konstytucja nihil novi.
2. Obowiązki i prawa
szlachty polskiej.
3. Praca sejmu walnego.
4. Stan szlachecki i jego
zróżnicowanie.
11. Powstanie
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów
Zagadnienia
1. Ruch egzekucyjny.
2. Droga do unii realnej
Polski i Litwy.

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

przyłączenia Mazowsza do
Korony

– rozumie pojęcia: przywilej,
sejm walny, konstytucja nihil
novi, pospolite ruszenie,
magnat, demokracja
szlachecka, izba poselska,
izba senatorska;
– opisuje działanie sejmu
walnego oraz sposób
wybierania posłów

– zna obowiązki i prawa
polskiego szlachcica;
– przedstawia podziały
społeczne stanu
szlacheckiego ze względu na
poziom zamożności jego
członków

– rozumie i wykazuje, jaką rolę
w systemie obronnym Polski
odgrywało pospolite
ruszenie;
– rozumie znaczenie konstytucji
nihil novi dla funkcjonowania
państwa;
– określa kompetencje sejmu
walnego

– uzasadnia, dlaczego ustrój
Rzeczypospolitej
ukształtowany w XVI w.
określa się mianem
demokracji szlacheckiej

20. – 1.

– rozumie pojęcia: egzekucja
praw i dóbr, unia lubelska,
unia realna;
– zna postać Zygmunta II
Augusta;
– opisuje, w jaki sposób doszło
do powstania
Rzeczypospolitej Obojga

– wymienia przyczyny
podpisania unii lubelskiej;
– wskazuje na mapie obszar
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów

– rozumie znaczenie
postulatów wysuwanych
przez ruch egzekucyjny;
– przedstawia główne
postanowienia unii lubelskiej

– wymienia i omawia mocne
oraz słabe strony polskolitewskiej unii realnej;
– ocenia unię lubelską
z perspektywy Polski oraz
Litwy

19. – 2.
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Temat lekcji
3. Powstanie
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.
12. Rzeczpospolita
monarchią
elekcyjną
Zagadnienia
1. Zasady wolnej elekcji.
2. Panowanie Henryka
Walezego i Stefana
Batorego.
3. Wpływ wolnej elekcji na
funkcjonowanie państwa.
13. Gospodarka
Rzeczypospolitej w XVI w.
Zagadnienia
1. Wpływ sytuacji w Europie
na gospodarkę
Rzeczypospolitej.
2. Folwark szlachecki.
3. Sytuacja chłopów.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Narodów

– rozumie pojęcia: wolna
elekcja, sejm elekcyjny,
konfederacja, artykuły
henrykowskie;
– zna postacie: Henryka
Walezego, Stefana Batorego;
– zna datę pierwszej wolnej
elekcji

– wie, dlaczego w Polsce
wprowadzono zasadę
wolnej elekcji

– przedstawia zasady wolnej
elekcji

– dostrzega i omawia wady
oraz zalety monarchii
elekcyjnej;
– omawia wpływ artykułów
henrykowskich na
sprawowanie władzy przez
polskich monarchów

20. – 2., 3.

– rozumie pojęcia: „spichlerz
Europy”, pańszczyzna,
folwark;
– wymienia towary, które XVIwieczna Rzeczpospolita
importowała i eksportowała

– omawia znaczenie
pańszczyzny dla
funkcjonowania folwarku
szlacheckiego;
– wskazuje na mapie: Wisłę,
Gdańsk, Toruń

– omawia znaczenie Gdańska w
handlu prowadzonym przez
Rzeczpospolitą

– charakteryzuje wpływ
przemian ekonomicznych w
Europie Zachodniej na
gospodarkę Polski;
– dostrzega zależności między
wzrostem politycznego
znaczenia szlachty a
zdobyciem przez nią pozycji
głównego producenta zboża
w Polsce

zagadnienia
wykraczające
poza
podstawę
programową
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Gimnazjum

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

14. Rzeczpospolita wielu
narodów i religii – kultura
złotego wieku

– wymienia grupy
narodowościowe
zamieszkujące ziemie
Rzeczypospolitej w XVI w.;
– wskazuje religie mieszkańców
XVI-wiecznej
Rzeczypospolitej;
– rozumie pojęcia:
konfederacja warszawska,
złoty wiek kultury;
– zna postacie: Bony Sforzy,
Mikołaja Reja, Jana
Kochanowskiego;
– wskazuje zabytki
renesansowe na ziemiach
polskich (ze szczególnym
uwzględnieniem własnego
regionu)

– omawia najważniejsze
osiągnięcia kultury
renesansowej w Polsce

– wie, co wydarzyło się w roku:
1525, 1569;
– zna i omawia dokonania:
Zygmunta I Starego,
Zygmunta II Augusta, Stefana
Batorego

– omawia funkcjonowanie
ustroju Rzeczypospolitej
Obojga Narodów

Zagadnienia
1. Ludność i religie
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.
2. Odrodzenie w Polsce.
3. Twórcy kultury polskiej
epoki renesansu.

15. Lekcja powtórzeniowa.
Polska w XVI w.
Zagadnienia
1. Kształtowanie się i ustrój
polityczny
Rzeczypospolitej Obojga

Ocena dostateczna

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

– dostrzega genezę
konfederacji warszawskiej
oraz jej wpływ na położenie
innowierców w Polsce XVI w.

– dostrzega wpływ renesansu
włoskiego na kulturę polską;
– wyjaśnia specyfikę stosunków
religijnych
w Rzeczypospolitej na tle
europejskim

– wskazuje długofalowe
konsekwencje
omawianych zjawisk
(zmian gospodarczych,
społecznych, politycznych
i wyznaniowych)

Podstawa
programowa
19. – 3., 4., 5.
20. – 2.
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Narodów.
2. Społeczeństwo Polski i
Litwy – podziały
społeczno-ekonomiczne,
narodowościowe
i wyznaniowe.
3. Kultura renesansowa
w Polsce.
Sprawdzian 2.
16. Kultura europejska
w XVII w.
Zagadnienia
1. Cechy charakterystyczne
kultury baroku.
2. Wielcy uczeni XVII w.
17. Wiek XVII – stulecie
niekończącej się wojny
Zagadnienia
1. Sytuacja polityczna
w Europie na początku
XVII w.
2. Wojna trzydziestoletnia –
przyczyny, przebieg i

– rozumie pojęcie baroku;
– omawia cechy sztuki
barokowej
– wymienia twórców kultury
barokowej

– zna wybitnych uczonych XVII
w. i ich dokonania

– porównuje kulturę
barokową i renesansową;
– wymienia nowe prądy
filozoficzne, które pojawiały
się w XVII w.

– dostrzega wpływ
kontrreformacji na sztukę
barokową;
– dostrzega rolę sztuki
barokowej w odbudowie
pozycji Kościoła katolickiego

20. – 5.

– wymienia państwa, które
brały udział w wojnie
trzydziestoletniej;
– wie, kiedy wybuchła wojna
trzydziestoletnia

– wskazuje przyczyny wojny
trzydziestoletniej

– dostrzega wpływ wojen XVII
stulecia na zmiany
zachodzące w sztuce
militarnej

– porównuje skutki wojny
trzydziestoletniej
z konsekwencjami
długotrwałych wojen czasów
współczesnych;
– rozumie i wymienia skutki
wojny trzydziestoletniej dla
gospodarki i społeczeństw
Europy

zagadnienia
wykraczające
poza
podstawę
programową
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Temat lekcji
skutki.
3. Stulecie „rewolucji
militarnej”.
18. Absolutyzm we Francji
Zagadnienia
1. Polityka kardynała
Richelieu.
2. Ludwik XIV – Król Słońce.
3. Wersal i jego rola
w państwie.
4. Merkantylizm.

19. Anglia na drodze ku
monarchii
parlamentarnej
Zagadnienia
1. Sytuacja politycznospołeczna w Anglii
w przededniu rewolucji.
2. Konflikt król–parlament.
3. Rządy Cromwella.
4. Monarchia parlamentarna
w Anglii.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– rozumie pojęcia: absolutyzm,
merkantylizm;
– rozumie znaczenie słów:
„Państwo to ja”;
– wie, kim był Ludwik XIV

– opisuje rządy absolutne na
przykładzie państwa
Ludwika XIV

– rozumie główne założenia
merkantylizmu;
– wskazuje wady i zalety
merkantylizmu

– porównuje ustrój XVIIwiecznej Francji z ustrojem
Rzeczypospolitej;
– dostrzega podstawowe
różnice między ustrojem
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów a systemem
monarchii absolutnej

22. – 1., 4.

– rozumie pojęcia: lord
protektor, monarchia
parlamentarna, purytanie;
– opisuje przebieg rewolucji w
Anglii;
– wskazuje na mapie Anglię;
– zna postać Olivera
Cromwella;
– zna datę ścięcia króla Karola I

– wie, na czym polega
funkcjonowanie ustroju
monarchii parlamentarnej

– porównuje monarchie
parlamentarną i absolutną

– porównuje ustrój polskolitewskiej Rzeczypospolitej
z systemem angielskiej
monarchii parlamentarnej;
– wskazuje pozostałości XVIIwiecznej rewolucji w ustroju
współczesnej Wielkiej
Brytanii

22. – 2., 3., 4.
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Gimnazjum

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

20. Lekcja powtórzeniowa.
Europa w XVII w.

– zna najważniejsze wydarzenia
z historii politycznej XVII w.;
– wie, co wydarzyło się
w latach 1618–1648 oraz
w 1640 i 1688 r.

– wymienia rożne typy
ustrojów politycznych w XVIIwiecznej Europie;
– wymienia największe
osiągnięcia sztuki, literatury i
nauki w XVII w.

Zagadnienia
1. Kultura barokowa w
Europie.
2. Osiągnięcia nauki XVII w.
3. Różne typy ustrojów
politycznych w Europie
XVII w.
4. Ustrój Rzeczypospolitej na
tle Europy.
Sprawdzian 3.
21. Królowie elekcyjni u
schyłku XVI w. i w XVII
stuleciu
Zagadnienia
1. Monarchia elekcyjna
w polsko-litewskiej
Rzeczypospolitej – próba
oceny.
2. Władcy polscy z dynastii
Wazów.
3. „Królowie Piastowie” na
tronie Rzeczypospolitej.

– rozumie pojęcia: monarchia
elekcyjna, dynastia Wazów;
– wymienia królów Polski
z dynastii Wazów;
– wskazuje na mapie
Rzeczpospolitą pod rządami
Wazów;
– wymienia „królów Piastów”
panujących
w Rzeczypospolitej XVII w.

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

– dostrzega konsekwencje
rewolucji angielskiej
w dzisiejszym sposobie
sprawowania władzy
w Wielkiej Brytanii

– wskazuje różnice między
ustrojami różnych państw
XVII-wiecznej Europy;
– wskazuje wady i zalety
różnych systemów
ustrojowych XVII-wiecznej
Europy

– porównuje ustrój oparty na
wolnej elekcji z monarchią
dziedziczną i ocenia oba
systemy

– wyjaśnia, dlaczego szlachta w
trzech kolejnych elekcjach
wybierała na tron
przedstawicieli dynastii
Wazów

Podstawa
programowa

22. – 4.

Historia| Bliżej historii | Klasa 2

Gimnazjum

Ocena dopuszczająca

22.Wojny Rzeczypospolitej
z Rosją

– rozumie pojęcia:
samodzierżawie, wielka
smuta, bojarzy, dymitriada;
– zna postać Stanisława
Żółkiewskiego;
– wie, co wydarzyło się w roku:
1605, 1610, 1612, 1634

– omawia przyczyny i skutki
polskiej interwencji w Rosji;
– zna postanowienia pokoju
w Polanowie;
– wskazuje na mapie ziemie
przyłączone do
Rzeczypospolitej na mocy
pokoju w Polanowie

– wie, dlaczego w dzisiejszej
Rosji jedno z najważniejszych
świąt państwowych jest
obchodzone w rocznicę
wygnania Polaków
z moskiewskiego Kremla

– omawia rolę Zygmunta III
Wazy w konflikcie polskorosyjskim;
– analizuje polityczne skutki
polskiej interwencji w Rosji

21. – 1., 3.

– rozumie pojęcia: Kozacy,
ugoda perejasławska, czajka,
husaria;
– wie, co wydarzyło się w 1648
i 1654 r.;
– wymienia bitwy stoczone
przez wojska
Rzeczypospolitej z Kozakami;
– opisuje etapy powstania
Chmielnickiego
– rozumie i wyjaśnia pojęcie
potopu szwedzkiego;
– wymienia bitwy z okresu
wojen polsko-szwedzkich:

– omawia i ocenia politykę
Rosji wobec Ukrainy;
– opowiada o celach powstań
kozackich;
– wymienia konsekwencje
powstania Chmielnickie

– wskazuje i rozumie złożone
przyczyny powstania
Chmielnickiego

– wskazuje długofalowe skutki
powstania Chmielnickiego
dla stosunków Polaków
i Ukraińców

21. – 1., 2., 3.

– wymienia przyczyny wojen
polsko-szwedzkich;
– omawia postanowienia
pokoju w Oliwie

– rozumie przyczyny i skutki
utraty lenna pruskiego przez
Polskę

– omawia różne postawy
Polaków wobec Szwedów w
okresie potopu i szuka
genezy zmian tych postaw

21. – 1., 3.

Zagadnienia
1. Sytuacja polityczna w
Rosji po śmierci Iwana IV
Groźnego.
2. Dymitr Samozwaniec i
jego rządy.
3. Interwencja Zygmunta III
Wazy w Rosji.
23. Powstanie kozackie
Zagadnienia
1. Kozacy i ich codzienne
życie.
2. Przyczyny powstań
kozackich.
3. Powstanie
Chmielnickiego.
24. Wojny Rzeczypospolitej
ze Szwecją
Zagadnienia

Ocena dostateczna
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Temat lekcji
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Temat lekcji
1. Unia polsko-szwedzka.
2. Początek wojen polskoszwedzkich.
3. Potop szwedzki.

25. Kryzys Rzeczypospolitej
w połowie XVII w.
Zagadnienia
1. Zniszczenia wojenne.
2. Kryzys polityczny.

Ocena dopuszczająca
bitwa pod Kircholmem,
obrona klasztoru na Jasnej
Górze;
– zna postacie: Stefana
Czarnieckiego, Jana Karola
Chodkiewicza, Augustyna
Kordeckiego, Janusza
Radziwiłła;
– omawia znaczenie obrony
Jasnej Góry w okresie
potopu;
– zna okoliczności utraty przez
Polskę zwierzchności lennej
nad Prusami Książęcymi;
– wie, co wydarzyło się w roku:
1605, 1655, 1657, 1660
– rozumie pojęcia: złota
wolność szlachecka,
oligarchia magnacka,
konfederacja, abdykacja,
liberum veto

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

– wskazuje skutki gospodarcze
wojen prowadzonych przez
Rzeczpospolitą ze Szwecją,
Rosją i Kozakami;
– wymienia przejawy kryzysu
politycznego
Rzeczypospolitej

– wskazuje mechanizmy
polityczne paraliżujące pracę
sejmu;
– ocenia skutki społeczne
i polityczne wojen XVII w.;
– wyjaśnia przyczyny kryzysu
gospodarczego, społecznego
i politycznego
Rzeczypospolitej w XVII w.

– określa, w jaki sposób
magnateria zdobyła
w Rzeczypospolitej
dominującą pozycję,
i wskazuje skutki tego
zjawiska;
– omawia międzynarodowe
skutki wojen toczonych przez
Rzeczpospolitą
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Podstawa
programowa

21. – 3., 4.
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Temat lekcji
26. Wojny Rzeczypospolitej
z Turcją
Zagadnienia
1. Konflikt polsko-turecki na
początku XVII w.
2. Zdobycie Kamieńca
Podolskiego przez Turków
i układ w Buczaczu.
3. Odsiecz wiedeńska.

27. Barok w Polsce
Zagadnienia
1. Architektura,
religijność i
szkolnictwo
polskiego baroku.
2. Działalność zakonów
na ziemiach polskich.
3. Kultura sarmatyzmu.

28. Lekcja powtórzeniowa.
Polska w XVII w.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– zna postać Jana III
Sobieskiego;
– wie, kiedy i z jakim skutkiem
Polacy stoczyli z Turkami
bitwy pod Cecorą,
Chocimiem i Wiedniem;
– zna przyczyny i skutki wojen
toczonych przez Polskę z
Turcją

– zna postanowienia układu
w Buczaczu;
– wie, dlaczego Jana III
Sobieskiego nazywano Lwem
Lechistanu;
– wskazuje na mapie Kamieniec
Podolski i Podole

– ocenia skutki odsieczy
wiedeńskiej dla Polski

– wyjaśnia, dlaczego traktat
buczacki uznawany był za
hańbiący dla Rzeczypospolitej

21. – 1., 3.

– wymienia przykłady
architektury barokowej na
ziemiach Rzeczypospolitej (z
uwzględnieniem własnego
regionu);
– zna rezydencje królów
polskich zbudowane w stylu
barokowym;
– rozumie pojęcia: sarmatyzm,
ksenofobia;
– opisuje polski strój szlachecki
– zna i wskazuje na mapie
państwa, z którymi w XVII w.
Rzeczpospolita toczyła

– omawia działalność zakonów
na ziemiach polskich w XVII
w.;
– opisuje sarmacki styl życia

– omawia przyczyny narastania
ksenofobii wśród polskiej
szlachty

– wyjaśnia, dlaczego Polacy w
XVII w. nazywali swoje
państwo przedmurzem
chrześcijaństwa;
– omawia wpływy wschodnie w
polskiej kulturze doby baroku

20. – 5.

– zna przyczyny i skutki
wojen prowadzonych przez
Rzeczpospolitą w XVII

– dostrzega i omawia
specyfikę polskiego baroku

– omawia konsekwencje XVIIwiecznych wojen dla sytuacji
wewnętrznej oraz pozycji
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Gimnazjum

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Zagadnienia
1. Wojny toczone przez
Rzeczpospolitą w XVII w.
i ich konsekwencje.
2. Barok w Polsce.
3. Kryzys ustroju demokracji
szlacheckiej.

wojny;
– wskazuje najważniejsze bitwy
z okresu wojen
Rzeczypospolitej ze Szwecją,
Rosją, Turcją i Kozakami;
– zna królów panujących
w Rzeczypospolitej w XVII w.
i potrafi wskazać
najważniejsze wydarzenia z
okresu panowania każdego z
nich

stuleciu;
– opisuje konsekwencje
wojen dla życia
gospodarczego
i politycznego XVIIwiecznej Rzeczypospolitej;
– charakteryzuje kulturę
baroku w Polsce

– zna dokonania: Woltera, Jana
Jakuba Rousseau, Wolfganga
Amadeusza Mozarta;
– zna pojęcia: oświecenie,
stulecie świateł,
encyklopedyści,
manufaktura, absolutyzm
oświecony, rokoko,
klasycyzm, umowa
społeczna;
– wskazuje przykłady budowli
wzniesionych w stylu
rokokowym
i klasycystycznym

– wyjaśnia, dlaczego XVIII
stulecie nazywane jest epoką
świateł;
– dostrzega rolę Wielkiej
encyklopedii francuskiej w
rozwoju kultury epoki
oświecenia

Sprawdzian 4.
29. Kultura umysłowa
XVIII w.
Zagadnienia
1. Nowe idee – postęp,
prawa obywatelskie,
umowa społeczna.
2. Postęp naukowy i
techniczny oraz przemiany
w gospodarce
europejskiej.
3. Architektura i sztuka XVIII
stulecia.

Ocena dostateczna
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

międzynarodowej
Rzeczypospolitej

– dostrzega przejawy postępu
technicznego w XVIII stuleciu;
– przedstawia koncepcję
umowy społecznej

– rozumie wpływ postępu
technicznego na rozwój
gospodarki w XVIII w.;
– wymienia główne idee
oświecenia i rozpoznaje je w
literaturze, polityce i sztuce

23. – 1., 2.
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Temat lekcji
30. Wielka Brytania
w epoce rewolucji
przemysłowej
Zagadnienia
1. Ustrój polityczny Wielkiej
Brytanii.
2. Rozwój gospodarczy
Wielkiej Brytanii w XVIII
w.
3. Początki nowoczesnej
ekonomii.
4. Znaczenie rewolucji
przemysłowej.
31. Absolutyzm
oświecony – Prusy,
Austria, Rosja

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– zna zasadę trójpodziału
władzy;
– omawia rewolucję agrarną;
– wie, kto i kiedy wynalazł
maszynę parową;
– wyjaśnia znaczenie pojęć:
rewolucja przemysłowa,
liberalizm ekonomiczny,
kapitalizm

– rozumie znaczenie
wynalezienia maszyny
parowej dla rozwoju
gospodarczego Wielkiej
Brytanii

– omawia wpływ rewolucji
przemysłowej na rozwój
gospodarczy Wielkiej
Brytanii

– dostrzega zmiany społeczne
spowodowane przez
rewolucję przemysłową

23. – 2.
31. – 1.

– zna dynastie panujące w XVIII
w. w Austrii, Prusach i Rosji;
– wskazuje na mapie sąsiadów
Polski w XVIII w.

– wymienia reformy
przeprowadzone w Prusach
przez Fryderyka Wilhelma I i
Fryderyka II;
– opisuje zmiany wprowadzone
w Austrii przez Marię Teresę
i Józefa II;
– wymienia reformy
wprowadzone w Rosji przez
Piotra I

– uzasadnia, dlaczego XVIIIwieczne Prusy nazywano
państwem militarnym

– dostrzega i omawia cechy
absolutyzmu oświeconego w
Austrii i Prusach;
– porównuje reformy
wprowadzone w Prusach,
Austrii i Rosji

23. – 3.

Zagadnienia
1. Prusy – wzrost potęgi
militarnej.
2. Reformy Marii Teresy
oraz Józefa II w Austrii.
3. Rosja Piotra I.

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch
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Temat lekcji
32. Kolonie brytyjskie
w Ameryce Północnej
Zagadnienia
1. Sytuacja kolonii
brytyjskich w Ameryce.
2. Rozwój gospodarczy
kolonii.
3. Przyczyny konfliktu
między koloniami a
metropolią.
33. Powstanie Stanów
Zjednoczonych
Zagadnienia
1. Deklaracja niepodległości.
2. Wojna o niepodległość.
3. Stany Zjednoczone
niepodległym państwem.
4. Konstytucja Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
34. Wybuch Wielkiej
Rewolucji Francuskiej
Zagadnienia

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

– opisuje rozwój kolonii
brytyjskich w Ameryce;
– zna pojęcia: metropolia,
kolonia, bostońska herbatka;
– wie, co wydarzyło się w 1773
r.

– opisuje sytuację kolonii
brytyjskich w Ameryce
Północnej w XVIII w.;
– wskazuje przyczyny konfliktu
między metropolią a
koloniami

– rozróżnia i omawia
ekonomiczne oraz polityczne
przyczyny konfliktu
metropolii z koloniami

– omawia wpływ tolerancji
religijnej na rozwój kolonii
angielskich

25. – 1.

– zna postacie: Benjamina
Franklina, Jerzego
Waszyngtona;
– wie, co wydarzyło się w roku:
1776, 1787;
– zna najważniejsze
postanowienia konstytucji
USA;
– rozumie pojęcie konstytucji

– wie, dlaczego Amerykanie
obchodzą najważniejsze
święto narodowe 4 lipca;
– opisuje etapy uzyskiwania
niepodległości przez kolonie
brytyjskie w Ameryce;
– wymienia nazwiska Polaków
biorących udział w wojnie o
niepodległość Stanów
Zjednoczonych

– wskazuje postanowienia
konstytucji USA, które
przetrwały do dziś;
– wyjaśnia, dlaczego Francja
popierała kolonistów
amerykańskich w walce
o niepodległość

25. – 1., 2., 3.

– rozumie pojęcia: burżuazja,
Stany Generalne, Bastylia,
monarchia konstytucyjna;
– zna podział społeczeństwa

– charakteryzuje stosunki
społeczne we Francji przed
wybuchem rewolucji;
– podaje przyczyny wybuchu

– wymienia czynniki, które
ułatwiły uzyskanie
niepodległości przez Stany
Zjednoczone;
– wymienia główne założenia
ustroju politycznego USA;
– wyjaśnia, w jaki sposób
Konstytucja Stanów
ZjednoczonychAmeryki
realizowała zasadę
trójpodziału władzy
– rozumie przyczyny wybuchu
wojny między rewolucyjną
Francją a Prusami i Austrią

– wyjaśnia znaczenie filozofii
oświecenia jako jednego
z czynników odgrywających
ważną rolę w genezie

28. – 1., 3.

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch
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Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca
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Temat lekcji
1. Francja w przededniu
wybuchu rewolucji.
2. Początek rewolucji
francuskiej.
3. Obalenie monarchii.
35. Francja republiką
Zagadnienia
1. Terror rewolucyjny.
2. Rządy jakobinów.
3. Dziedzictwo Wielkiej
Rewolucji Francuskiej.
36. Lekcja powtórzeniowa.
Świat w XVIII w.
Zagadnienia
1. Filozofia oświecenia i jej
rola w genezie rewolucji
francuskiej.
2. Rewolucje XVIII w.:
a) rewolucja przemysłowa
w Wielkiej Brytanii,
b) wojna o niepodległość
Stanów Zjednoczonych,
c) Wielka Rewolucja
Francuska.
Sprawdzian 5.

Ocena dopuszczająca
francuskiego przed
rewolucją;
– wie, co wydarzyło się w roku:
1789, 1792;
– zna postać Ludwika XVI
– rozumie pojęcia: gilotyna,
terror, jakobini;
– wie, czym charakteryzowały
się rządy jakobinów

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

rewolucji;
– zna okoliczności powstania
republiki we Francji

– opisuje zachowanie
przywódców rewolucji
w stosunku do Kościoła
katolickiego
– wskazuje skutki rewolucji
francuskiej

– omawia trzy rewolucje
XVIII w.;
– lokuje w czasie i przestrzeni
XVIII-wieczne rewolucje;
– zna bohaterów każdej
z trzech XVIII-wiecznych
rewolucji

– uzasadnia reakcję państw
europejskich na śmierć
Ludwika XVI;
– wskazuje cechy
charakterystyczne dyktatury
jakobińskiej
– rozumie, wskazuje i wyjaśnia
dalekosiężne skutki trzech
rewolucji XVIII w.

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch
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Ocena bardzo dobra
rewolucji francuskiej;
– opisuje główne zasady
rewolucji wyrażone
w Deklaracji praw człowieka i
obywatela
– wyjaśnia, dlaczego władze
rewolucyjnej Francji
walczyły z Kościołem
katolickim

Podstawa
programowa

28. – 1., 2.
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Temat lekcji
37. Rzeczpospolita w
okresie kryzysu – czasy
saskie
Zagadnienia
1. Panowanie Augusta II
Mocnego.
2. Wielka wojna północna.
3. Uzależnienie
Rzeczypospolitej od Rosji.
4. Saska anarchia
5. Pierwsze próby reform.
38. Ostatnia wolna elekcja
i I rozbiór
Zagadnienia
1. Elekcja Stanisława
Augusta i pierwsze
reformy.
2. Stosunek Rosji do reform
przeprowadzanych w
Polsce.
3. Konfederacja barska.
4. I rozbiór Polski.

Gimnazjum

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

– zna postacie: Augusta II
Mocnego, Augusta III,
Stanisława Leszczyńskiego;
– podaje genezę powiedzeń:
„od Sasa do Lasa”, „Za króla
Sasa jedz, pij i popuszczaj
pasa!”;
– rozumie pojęcia: Sejm Niemy,
traktat trzech czarnych
orłów, anarchia, Collegium
Nobilium;
– wie, co wydarzyło się w 1717
i 1709 r.
– wie, co wydarzyło się w roku:
1764, 1768, 1772;
– rozumie pojęcia: Familia,
Szkoła Rycerska, prawa
kardynalne, konfederacja
barska;
– wskazuje na mapie obszar
Rzeczypospolitej za
panowania Stanisława
Augusta (przed 1772 r. i po
tej dacie)

– wymienia i charakteryzuje
przejawy kryzysu państwa
polsko-litewskiego za
panowania Wettynów;
– wie, w jakich okolicznościach
obejmowali polski tron: August
II Mocny, August III, Stanisław
Leszczyński;
– dostrzega przejawy ożywienia
gospodarczego i kulturalnego
w Polsce czasów saskich

– uzasadnia niebezpieczeństwo
wynikające dla Polski z tzw.
traktatu trzech czarnych
orłów;
– charakteryzuje rządy
Wettynów w Polsce;
– wymienia próby reform
podejmowane w Polsce
w pierwszej połowie XVIII w.;
– wyjaśnia zmianę położenia
międzynarodowego Polski w
czasach saskich

– przedstawia i analizuje
przejawy kryzysu państwa
polsko-litewskiego w czasach
saskich;
– omawia projekty reform
autorstwa Stanisława
Leszczyńskiego i Stanisława
Konarskiego

24 – 1., 2., 3.

– charakteryzuje reformy
przeprowadzone przez
Stanisława Augusta w latach
sześćdziesiątych XVIII w.

– wskazuje i omawia przyczyny
I rozbioru

– dostrzega konsekwencje
rosyjskich ingerencji
w wewnętrzne sprawy
Polski

27. – 1.
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Temat lekcji
39. Reformy
stanisławowskie
Zagadnienia
1. Próby reform w latach
siedemdziesiątych
XVIII w.
2. Odrodzenie kulturalne.
3. Ożywienie
gospodarcze.
4. Warszawa
stanisławowska.

40. Sejm Wielki i
Konstytucja 3 maja
Zagadnienia
1. Sytuacja międzynarodowa
a zwołanie sejmu w
1788 r.
2. Stronnictwa na Sejmie
Wielkim.

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

– wymienia reformy
wprowadzone przez
Stanisława Augusta w latach
siedemdziesiątych XVIII w.;
– rozumie pojęcia: Komisja
Edukacji Narodowej, czynsz,
obiady czwartkowe

– rozumie znaczenie KEN dla
reformy szkolnictwa
w Polsce;
– wymienia przejawy ożywienia
gospodarczego na ziemiach
polskich;
– rozumie znaczenie mecenatu
królewskiego dla rozwoju
sztuki w Polsce;
– charakteryzuje kulturę
oświecenia w Polsce;
– wymienia przykłady sztuki
polskiej okresu klasycyzmu
(w tym Łazienki Królewskie)
z uwzględnieniem własnego
regionu

– wyjaśnia znaczenie reform
stanisławowskich dla rozwoju
Polski w drugiej połowie XVIII
w.

– wyjaśnia znaczenie obrazów
Canaletta dla odbudowy
Warszawy po II wojnie
światowej

26. – 1., 4.

– wie, kiedy zwołano Sejm
Czteroletni;
– zna datę uchwalenia
Konstytucji 3 maja;
– zna najważniejsze reformy
Sejmu Wielkiego;
– zna postanowienia
Konstytucji 3 maja

– zna okoliczności zwołania
Sejmu Wielkiego;
– zna stronnictwa z okresu
Sejmu Wielkiego, ich
programy oraz przywódców

– wyjaśnia znaczenie reform
Sejmu Wielkiego dla
bezpieczeństwa Polski na
arenie międzynarodowej;
– rozumie, dlaczego Prusy
i Rosja poczuły się
zaniepokojone reformami
Sejmu Wielkiego

– omawia znaczenie sytuacji
międzynarodowej dla
zwołania Sejmu Wielkiego;
– omawia przełomowe
znaczenie Konstytucji 3 maja
dla Polski

26. – 2.
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Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca
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Temat lekcji
3. Reformy Sejmu
Wielkiego.
4. Konstytucja 3 maja.
41. Wojna w obronie
konstytucji i II rozbiór
Polski
Zagadnienia
1. Wojna polsko-rosyjska w
obronie konstytucji.
2. II rozbiór Polski.
3. Powstanie polskiej
opozycji na emigracji.
42. Powstanie
kościuszkowskie i upadek
Rzeczypospolitej
Zagadnienia
1. Przyczyny wybuchu
insurekcji
kościuszkowskiej.
2. Przebieg powstania
kościuszkowskiego.
3. Insurekcja w Warszawie
i Wilnie.

Ocena dopuszczająca

– rozumie pojęcia:
konfederacja targowicka,
sejm grodzieński;
– wie, kim byli Tadeusz
Kościuszko i Józef
Poniatowski;
– wie, kiedy nastąpił II rozbiór
Polski;
– wskazuje na mapie ziemie
zabrane Polsce w II rozbiorze
przez Rosję i Prusy
– zna daty: wybuchu insurekcji
kościuszkowskiej, bitew pod
Racławicami
i Maciejowicami, III rozbioru;
– rozumie pojęcia: insurekcja,
uniwersał, kosynierzy;
– zna postacie: Tadeusz
Kościuszki, Jana Kilińskiego;
– wymienia państwa, które
brały udział w III rozbiorze
Polski;
– wskazuje na mapie ziemie

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– podaje okoliczności uznania
przez polski sejm traktatu
rozbiorowego
– zna okoliczności powstania
konfederacji targowickiej

– uzasadnia, dlaczego Austria
nie wzięła udziału
w II rozbiorze Polski;
– wie, dokąd i dlaczego udali
się na emigrację Polacy
protestujący przeciw
II rozbiorowi

– zna okoliczności
ustanowienia orderu Virtuti
Militari;
– wyjaśnia okoliczności
zawiązania konfederacji
targowickiej i ocenia jej
następstwa

26. – 3.
27. – 1.

– zna okoliczności wybuchu
powstania
kościuszkowskiego;
– zna cel wydania uniwersału
połanieckiego

– wskazuje przyczyny klęski
powstania
kościuszkowskiego;
– omawia cele powstania
kościuszkowskiego

– rozróżnia wewnętrzne
i zewnętrzne przyczyny
upadku Rzeczypospolitej;
– próbuje ocenić rządy
ostatniego króla Polski

27. – 1., 2., 3.
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Temat lekcji
4. Uniwersał połaniecki.
5. III rozbiór Polski.
43. Lekcja powtórzeniowa.
Polska w XVIII w.
Zagadnienia
1. Kryzys Rzeczypospolitej
w czasach saskich.
2. Rozbiory.
3. Próby ratowania państwa.

Sprawdzian 6.
44. Objęcie władzy
we Francji przez
Napoleona Bonapartego
Zagadnienia
1. Francja w czasach
dyrektoriatu.
2. Kariera Napoleona
Bonapartego.
3. Cesarstwo we Francji.

Ocena dopuszczająca
Rzeczypospolitej zagarnięte
w III rozbiorze przez
poszczególne państwa
– wskazuje na mapie ziemie
polskie zagarnięte w trakcie
rozbiorów przez
poszczególne państwa;
– zna daty trzech rozbiorów

– zna pojęcia: dyrektoriat,
konsulat, cesarstwo;
– zna daty utworzenia
cesarstwa we Francji
i wydania Kodeksu cywilnego

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

– wymienia przyczyny
i przejawy kryzysu
Rzeczypospolitej w czasach
saskich;
– wymienia reformy
wprowadzone w Polsce
w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XVIII
stulecia;
– wymienia główne
postanowienia Konstytucji
3 maja

– opisuje działalność Stanisława
Augusta na polu gospodarki,
sztuki, polityki

– analizuje przyczyny upadku
Rzeczypospolitej,
rozróżniając czynniki
gospodarcze i polityczne

– wymienia reformy
przeprowadzone przez
Napoleona Bonapartego;
– opisuje drogę Napoleona
Bonapartego do przejęcia
pełni władzy we Francji

– opisuje przemiany form
rządów we Francji
(od wybuchu rewolucji do
ustanowienia cesarstwa);
– wyjaśnia, dlaczego Francuzi w
większości popierali
Bonapartego

– wskazuje przyczyny sukcesów
Bonapartego w polityce
wewnętrznej
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Podstawa
programowa

29. – 1.
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Temat lekcji
45. Początki nowego ładu
w Europie
Zagadnienia
1. Konflikt francuskobrytyjski.
2. Wojny Napoleona z
Austrią, Rosją i Prusami.

46.Napoleon a sprawa
niepodległości Polski
Zagadnienia
1. Legiony Polskie we
Włoszech.
2. Utworzenie Księstwa
Warszawskiego.
3. Ustrój Księstwa
Warszawskiego.
4. Wojna 1809 r.
47. Upadek Napoleona
Zagadnienia
1. Europa napoleońska.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– wymienia i wskazuje na
mapie państwa, z którymi
Napoleon toczył wojny;
– rozumie pojęcia: blokada
kontynentalna, koalicja;
– wymienia bitwy stoczone
przez wojska Napoleona
z Prusakami i Austriakami;
– wskazuje na mapie obszary
uzależnione od napoleońskiej
Francji
– wie, kiedy: utworzono
Legiony Polskie we Włoszech,
powstało Księstwo
Warszawskie, przyłączono do
Księstwa ziemie trzeciego
zaboru austriackiego;
– wie, kim byli: Jan Henryk
Dąbrowski, Józef Wybicki

– wie, dlaczego wojska
francuskie odnosiły sukcesy
na polach bitew

– wymienia przyczyny wojen
toczonych przez napoleońską
Francję;
– wymienia zmiany
wprowadzone w Europie
przez Bonapartego

– wyjaśnia, dlaczego Napoleon
zmusił Habsburgów do
rezygnacji z tytułu cesarzy
rzymskich narodu
niemieckiego;
– opisuje zmiany, które zaszły
w Europie w okresie
napoleońskim w dziedzinach:
gospodarki, polityki, życia
społecznego

29. – 1.

– zna cele, które stawiali sobie
twórcy Legionów;
– opisuje okoliczności
powstania Mazurka
Dąbrowskiego;
– opisuje okoliczności
utworzenia Księstwa
Warszawskiego;
– wskazuje na mapie Księstwo
Warszawskie

– opisuje stosunek Polaków do
napoleońskiej Francji;
– charakteryzuje ustrój
Księstwa Warszawskiego

– ocenia rolę Legionów
i Księstwa Warszawskiego w
dziejach Polski;
– ocenia postawę Napoleona
Bonapartego wobec
Polaków

29. – 2., 3.

– wie, kiedy: rozpoczęła się
wojna Napoleona z Rosją,
rozegrała się bitwa narodów,
Napoleon I abdykował,

– opisuje postawę Polaków
w czasie ostatnich lat
panowania Napoleona

– wymienia przyczyny ataku
Napoleona na Rosję;
– wskazuje przyczyny klęski
poniesionej w 1813 r. przez

– zna różne oceny Napoleona I;
– analizuje zmiany
wprowadzone przez
Napoleona w Europie

29. – 1.
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Temat lekcji
2. Kampania rosyjska
Napoleona.
3. Bitwa narodów
i abdykacja Napoleona.
4. Sto dni Napoleona.
5. Próba oceny Napoleona
Bonapartego.
48. Lekcja powtórzeniowa.
Napoleon i próby
odbudowy niepodległej
Polski
Zagadnienia
1. Reformy wewnętrzne
Bonapartego.
2. Polityka zagraniczna
Francji pod rządami
Napoleona Bonapartego.
3. Napoleon Bonaparte a
Polacy.
Sprawdzian 7.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

rozegrała się bitwa pod
Waterloo

– wymienia reformy
wprowadzone we Francji
przez Napoleona
Bonapartego;
– charakteryzuje relacje między
Napoleonem a Polakami i
Księstwem Warszawskim

Ocena dobra
napoleońską Francję

– opisuje politykę zagraniczną
Francji pod rządami
Bonapartego

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch
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– ocenia znaczenie okresu
napoleońskiego dla Europy i
ziem polskich

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa
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Gimnazjum

Plan wynikowy. Klasa 3
Temat lekcji
1. Kongres wiedeński
Zagadnienia
1. Obrady kongresu.
2. Postanowienia kongresu.
3. Święte Przymierze.
4. Epoka restauracji.

2. Nowe prądy i idee –
liberalizm, konserwatyzm
i romantyzm
Zagadnienia
1. Liberalizm.
2. Konserwatyzm.
3. Romantyzm.
4. Rewolucja lipcowa
we Francji.

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– zna daty obrad kongresu
wiedeńskiego;
– potrafi wymienić
najważniejsze
postanowienia kongresu;
– zna członków Świętego
Przymierza

– wyjaśnia pojęcia:
legitymizm, równowaga sił,
restauracja;
– zna postanowienia kongresu
odnośnie do ziem polskich;
– wymienia uczestników
kongresu;
– rozumie określenie
„tańczący kongres”

– wskazuje przyczyny
zwołania kongresu
wiedeńskiego i powołania
Świętego Przymierza;
– rozumie znaczenie
postanowień kongresu dla
sytuacji Polaków

– porównuje okres
napoleoński i epokę
restauracji;
– wskazuje rolę Świętego
Przymierza dla utrzymania
porządku w Europie

30. – 1.

– wymienia idee oraz prądy
polityczne i kulturowe
początku XIX w.;
– wymienia polskich twórców
epoki romantyzmu

– wyjaśnia pojęcia: liberalizm,
konserwatyzm, romantyzm;
– wymienia europejskich
twórców epoki
romantyzmu;
– podaje cechy romantyzmu
jako prądu w kulturze
europejskiej

– podaje przykłady obecności
idei liberalizmu
i konserwatyzmu w życiu
politycznym Europy;
– opisuje rewolucję lipcową
we Francji jako przykład
dążeń liberalnych;
– charakteryzuje twórczość
romantyków

– udowadnia wpływ idei
romantycznych na działanie
ruchów wolnościowych
w Europie;
– opisuje postawy liberalne
i konserwatywne we
współczesnym świecie

31.– 2.
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Temat lekcji
3. Gospodarka, kultura
i oświata w Królestwie
Polskim
Zagadnienia
1. Podział ziem polskich na
mocy decyzji kongresu
wiedeńskiego.
2. Gospodarka Królestwa
Polskiego.
3. Oświata i kultura
w Królestwie Polskim.

Gimnazjum

Ocena dostateczna

– rozumie pojęcia: Królestwo
Polskie, Wielkie Księstwo
Poznańskie, Galicja,
autonomia, monarchia
konstytucyjna

– wskazuje na mapie:
Królestwo Polskie, Wielkie
Księstwo Poznańskie,
Galicję, Rzeczpospolitą
Krakowską;
– opisuje sytuację polityczną
Królestwa Polskiego

– charakteryzuje autonomię
Królestwa Polskiego;
– opisuje rozwój gospodarczy
Królestwa Polskiego

– rozumie znaczenie oświaty,
kultury i gospodarki dla
utrzymania polskości
w zaborze rosyjskim;
– opisuje rolę Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego
w życiu gospodarczym
Królestwa Polskiego

33. – 1., 2., 3.

– wie, do jakiej nielegalnej
organizacji należał Adam
Mickiewicz;
– wie, kim byli i jaki cel
stawiali sobie tzw.
kaliszanie

– rozumie przyczyny
ukształtowania się opozycji
w Królestwie Polskim;
– wymienia twórców
nielegalnej i legalnej
opozycji w Królestwie
Polskim i charakteryzuje jej
cele;
– charakteryzuje rożne
postawy Polaków wobec
polityki Aleksandra I
i Mikołaja I

– rozumie różnice między
celami politycznymi różnych
nurtów opozycji
w Królestwie Polskim;
– wyjaśnia różnorodne
uwarunkowania życia
politycznego w Królestwie
Polskim

33. – 2.

4. Sytuacja polityczna
Królestwa Polskiego

– opisuje antypolskie działania
cara Mikołaja I;
– wymienia organizacje
Zagadnienia
opozycyjne działające
1. Stosunek władców rosyjskich
w Królestwie Polskim
do konstytucji Królestwa
Polskiego.
2. Kształtowanie się opozycji
w Królestwie Polskim.

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch

2

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca
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Temat lekcji
5. Wybuch powstania
listopadowego

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Zagadnienia
1. Działania wojenne.
2. Przywódcy powstania.
3. Upadek powstania.

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– zna datę wybuchu
powstania;
– wie, kim był Piotr Wysocki

– wymienia pierwszego
dyktatora powstania;
– opisuje wybuch powstania

– analizuje przyczyny
powstania;
– rozróżnia postawy
poszczególnych grup
polskiego społeczeństwa
wobec wybuchu powstania

– wskazuje międzynarodowe
uwarunkowania wybuchu
powstania;
– analizuje stosunek
Chłopickiego do powstania
i rozumie wpływ poglądów
dyktatora na podjęte przez
niego decyzje

34. – 1., 2.

– wie, kiedy wybuchło i kiedy
upadło powstanie;
– zna rezultat zmagań
powstańczych

– opisuje charakter działań
wojennych w czasie
powstania;
– wskazuje miejsca
największych bitew;
– wskazuje na mapie tereny,
na których rozgrywały się
walki w okresie wojny
polsko-rosyjskiej;
– wymienia przywódców
powstania

– charakteryzuje różne
postawy polskich polityków
wobec powstania i kwestii
uwłaszczenia chłopów;
– wskazuje przełomowy
moment w działaniach
wojennych

– wyjaśnia przyczyny upadku
powstania;
– przedstawiam różne
postawy przywódców
powstania

34. – 1., 2.

Zagadnienia
1.Sytuacja w Europie przed
wybuchem powstania.
2.Spisek w szkole
podchorążych.
3. Wybuch powstania.
4. Józef Chłopicki dyktatorem.

6. Wojna polsko-rosyjska
1831 r.

Ocena dobra
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Temat lekcji
7. Ziemie polskie po upadku
powstania listopadowego
Zagadnienia
1. Noc paskiewiczowska.
2. Sytuacja w zaborze pruskim.
3. Powstanie krakowskie.
4. Rabacja galicyjska.

8. Wielka Emigracja
Zagadnienia
1. Przyczyny ukształtowania się
Wielkiej Emigracji.
2. Obozy i podziały polityczne
wśród Polaków na emigracji.
3. Twórcy polskiej kultury
na emigracji.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– zna pojęcia: noc
paskiewiczowska,
germanizacja, praca
organiczna, powstanie
krakowskie, rabacja, rzeź
galicyjska;
– pokazuje na mapie ziemie
poszczególnych zaborów
i je nazywa

– wymienia represje
skierowane przeciw
powstańcom i mieszkańcom
Królestwa Polskiego po
upadku powstania
listopadowego;
– opisuje położenie Polaków
w zaborze pruskim;
– zna postacie: Hipolita
Cegielskiego, Edwarda
Dembowskiego

– dostrzega różnice
w położeniu Polaków
w trzech zaborach;
– podaje przyczyny powstania
krakowskiego;
– podaje przyczyny i skutki
rabacji galicyjskiej

– omawia wpływ powstań na
politykę państw zaborczych
wobec Polaków i na
stosunki między zaborcami;
– wyjaśnia różnice w sytuacji
Polaków żyjących pod
trzema zaborami;
– rozumie manipulację władz
austriackich prowadzącą do
rzezi galicyjskiej;
– rozumie przyczyny
niepowodzenia powstania
z 1846 r.;
– dostrzega długofalowe
skutki rabacji galicyjskiej

34. – 3.
35. – 1.

– rozumie pojęcie emigracji;
– wskazuje na mapie państwa,
do których udali się polscy
uchodźcy po powstaniu
listopadowym;
– wymienia twórców kultury
polskiej na emigracji

– wymianie polskie obozy
polityczne na emigracji;
– rozumie, dlaczego
największa liczba
emigrantów osiadła we
Francji

– wymienia przyczyny
ukształtowania się Wielkiej
Emigracji;
– charakteryzuje programy
polskich obozów
politycznych na emigracji

– rozumie zróżnicowane
podejście rządów
i społeczeństw krajów
Europy do polskich
emigrantów;
– porównuje poglądy
polskich emigrantów
(dostrzega i wskazuje
różnice);

34. – 4.
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– rozumie, dlaczego niektóre
dzieła polskiej kultury
mogły zostać upublicznione
jedynie na emigracji, a nie
w kraju pod zaborami

9. Wiosna Ludów w Europie
Zagadnienia
1.Sytuacja w Europie w latach
czterdziestych XIX w.
2. Rewolucja w Paryżu.
3. Wystąpienia rewolucyjne na
różnych obszarach Europy
i udział Polaków w tych
wydarzeniach.
4. Wiosna Ludów na ziemiach
Polskich.

– rozumie pojęcie Wiosny
Ludów;
– zna datę wybuchu Wiosny
Ludów (1848 r.);
– wskazuje na mapie obszary
europejskie, które zostały
ogarnięte wystąpieniami
rewolucyjnymi;
– wskazuje ziemie polskie, na
których w okresie Wiosny
Ludów doszło do wystąpień

10. Lekcja
– wie, co wydarzyło się
powtórzeniowa.Kongres
w roku: 1815, 1830, 1831,
wiedeński i jego następstwa
1848;
– wskazuje na mapie ziemie

– zna postać Józefa Bema;
– wie, w których krajach
Polacy brali udział
w walkach w okresie
Wiosny Ludów;
– zna cele, które stawiali sobie
Polacy biorący udział
w walkach okresu Wiosny
Ludów

– omawia przyczyny
wystąpień rewolucyjnych
w Europie;
– podaje skutki Wiosny
Ludów;
– opisuje przyczyny
niepowodzenia wystąpień
narodowowyzwoleńczych
na ziemiach polskich

– dostrzega i opisuje różnice
między przyczynami Wiosny
Ludów na rożnych
obszarach europejskich;
– wyjaśnia, dlaczego
wystąpienia nie objęły Rosji
i ziem polskich pod
zaborem rosyjskim;
– dostrzega wpływ idei
romantyzmu na wystąpienia
narodowowyzwoleńcze
okresu Wiosny Ludów

– opisuje przebieg powstania
listopadowego;
– wie, jakie zmiany przyniósł
w Europie kongres

– dostrzega różnice
w położeniu Polaków pod
trzema zaborami i wskazuje
przyczyny tych różnic;

– dostrzega i wyjaśnia rolę
postanowień kongresu
wiedeńskiego w historii
Europy XIX w.;
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30. – 2.
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Zagadnienia
polskie pod trzema
1. Kongres wiedeński i porządek
zaborami i je nazywa;
Świętego Przymierza.
– zna postacie: Adama
2. Nurty ideowo-polityczne
Mickiewicza, Piotra
pierwszej połowy XIX w.
Wysockiego;
3. Ruchy narodowe
– krótko opisuje sytuację
i rewolucyjne w Europie
Królestwa Polskiego przed
pierwszej połowy XIX w.
powstaniem listopadowym
4. Ziemie polskie i Polacy
i po jego upadku;
w epoce restauracji
– krótko opisuje sytuację
i rewolucji (1815–1849).
w zaborach pruskim
i austriackim po powstaniu
listopadowym

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

wiedeński;
– charakteryzuje położenie
Polaków pod trzema
zaborami

– wskazuje różnice
w przyczynach wybuchu
Wiosny Ludów
w poszczególnych krajach
europejskich;
– omawia rolę Świętego
Przymierza w Europie

– rozumie wpływ ideologii
romantyzmu na dążenia
wolnościowe w Europie
pierwszej połowy XIX w.

– opisuje rozwój gospodarczy
i demograficzny przełomu
XVIII i XIX w.;
– wskazuje kraje, w których
następował najszybszy
rozwój gospodarczy;
– ocenia wpływ wynalazków
na życie codzienne

– wskazuje czynniki, które
doprowadziły do wzrostu
demograficznego;
– wymienia przyczyny
powstawania fabryk;
– dostrzega skutki rozwoju
komunikacji;
– wskazuje przykłady

– rozumie znaczenie
wprowadzania maszyn dla
rozwoju gospodarczego
i demograficznego;
– porównuje gospodarkę
europejską XVIII i XIX w.;
– omawia znaczenie rewolucji
przemysłowej dla pozycji

Podstawa
programowa

Sprawdzian 1.
11. Epoka żelaza, pary i węgla
Zagadnienia
1. Modernizacja gospodarki.
2. Powstanie fabryk.
3. Kolej żelazna i statki parowe.
4. Eksplozja demograficzna.

– wymienia główne wynalazki
XIX w.;
– rozumie pojęcia: skok
demograficzny, fabryka,
rewolucja przemysłowa;
– wskazuje najszybciej
rozwijające się dziedziny
gospodarki w XIX w.
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31. – 1., 2., 3.

Historia| Bliżej historii | Klasa 3

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra
pozytywnych i negatywnych
skutków uprzemysłowienia
dla środowiska naturalnego

12. Świat staje się nam
współczesny.
Przemiany w życiu
społecznym i politycznym

Zagadnienia
1. Sytuacja w państwach
włoskich przed
zjednoczeniem.
2. Sojusz Piemontu z Francją.
3. Wojna Piemontu i Francji
z Austrią.
4. „Wyprawa tysiąca”.

Podstawa
programowa

i rozwoju wybranych
państw

– rozumie pojęcia: robotnicy,
burżuazja, społeczeństwo
masowe, monarchia
konstytucyjna, socjalizm;
– zna postać Karola Marksa

– opisuje grupy społeczne
kształtujące się w XIX w.;
– opisuje proces urbanizacji;
– wie, jakie zmiany zaszyły
w organizacji państwa w
XIX w.;
– przedstawia ideologie, które
narodziły się w XIX stuleciu

– przedstawia genezę nowych
grup społecznych;
– omawia genezę
najważniejszych nurtów
politycznych XIX w.

– dostrzega i analizuje skutki
różnic społecznych
w XIX w.;
– opisuje wpływ zmian, które
zaszły w XIX-wiecznej
organizacji państwa, na
dzisiejsze życie polityczne;
– przedstawia wpływ
przemian gospodarczych na
funkcjonowanie systemów
władzy państwowej

31. – 4.

– potrafi wskazać na mapie:
Piemont, Austrię, Rzym;
– wie, kiedy nastąpiło
zjednoczenie Włochy

– zna postacie: Camilla
Cavoura, Giuseppe
Garibaldiego;
– omawia etapy jednoczenia
Włoch

– wskazuje przyczyny
zjednoczenia Włoch;
– wie, jak doszło do włączenia
terytorium Państwa
Kościelnego do Królestwa
Włoch oraz ograniczenia
obszaru znajdującego się
pod władzą papieża do
Watykanu

– uzasadnia, dlaczego
Piemont stał się liderem
zjednoczenia Włoch;
– rozumie, dlaczego Francja
stała się sojusznikiem
Piemontu;
– dostrzega wpływ idei
romantycznych w procesie
jednoczenia Włoch

32. – 2.

Zagadnienia
1. Powstanie nowych grup
społecznych.
2. Społeczeństwo masowe.
3. Zmiany w organizacji
państwa.
13. Zjednoczenie Włoch

Ocena bardzo dobra
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Temat lekcji
14. Zjednoczenie Niemiec
Zagadnienia
1. Pozycja Prus w Niemczech.
2. Etapy jednoczenia Niemiec.
3. Powstanie cesarstwa
niemieckiego.

Ocena dopuszczająca
– zna postać Ottona von
Bismarcka;
– wie, co wydarzyło się
w roku: 1866, 1871;
– wskazuje na mapie obszar
cesarstwa niemieckiego

15. Wojna secesyjna w Stanach – w skazuje na mapie obszar
Zjednoczonych
USA w XIX w.;
– rozumie znaczenie pojęć:
Zagadnienia
abolicja, secesja, wojna
1. Rozrost terytorialny USA.
secesyjna, segregacja
2. Północ i Południe.
rasowa;
3. Wojna secesyjna.
– zna postać Abrahama
4. Rozwój USA po wojnie
Lincolna;
domowej.
– wie, kto wygrał wojnę
secesyjną

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– wskazuje państwa pokonane
przez Królestwo Pruskie
dążące do zjednoczenia
Niemiec;
– wskazuje na mapie większe
kraje, które weszły w skład
cesarstwa niemieckiego

– wyjaśnia przyczyny i skutki
wojen prowadzonych przez
Prusy z Austrią i Francją;
– uzasadnia, dlaczego
Bismarcka nazywano ojcem
zjednoczonych Niemiec

– wyjaśnia, dlaczego właśnie
Prusy stały się państwem,
które zjednoczyło Niemcy;
– wyjaśnia przyczyny
niechętnego stosunku
Francji do procesu
jednoczenia Niemiec;
– rozumie znaczenie
warunków pokoju między
Francją a Prusami (1871 r.)
dla dalszego rozwoju
Niemiec

32. – 2.

– wskazuje na mapie Północ
i Południe USA oraz opisuje
różnice pomiędzy tymi
obszarami;
– wie, kiedy rozgrywała się
wojna secesyjna

– wskazuje przyczyny różnic
między Południem
a Północą USA;
– podaje przyczyny wybuchu
wojny secesyjnej;
– wymienia przyczyny
zwycięstwa Północy
w wojnie secesyjnej;
– wskazuje punkt zwrotny
w wojnie secesyjnej

– wskazuje trwające do dziś
konsekwencje
amerykańskiego
niewolnictwa oraz wojny
secesyjnej;
– uzasadnia wpływ wojny
secesyjnej na rozwój USA;
– wyjaśnia, dlaczego pod
koniec XIX w. USA stały się
mocarstwem

32. – 1.
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Temat lekcji

Gimnazjum

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

– wskazuje na mapie obszary,
które były w XIX w.
obiektem ekspansji
kolonialnej;
– wymienia mocarstwa
kolonialne;
– zna pojęcie kolonializmu;
– zna określenie „perła
w koronie”;
– wie, kiedy trwała wojna
rosyjsko-japońska, i zna jej
wynik

– opisuje politykę
kolonizatorów wobec
ludności kolonizowanych
obszarów;
– wskazuje na mapie kolonie
brytyjskie

– uzasadnia europejski wyścig
o kolonie;
– podaje przyczyny i skutki
kolonializmu;
– uzasadnia, że Wielka
Brytania była mocarstwem
kolonialnym;
– opisuje politykę USA na
obszarze Chin

– wskazuje kraje europejskie,
które zjednoczyły się
w drugiej połowie w XIX w.;
– wymienia główne
Zagadnienia
mocarstwa kolonialne;
1. Rewolucja przemysłowa i jej – wskazuje na mapie
konsekwencje.
pozaeuropejskie obszary
2. Jednoczenie się krajów
zajęte przez kolonizatorów;
w Europie.
– wymienia wynalazki, które
3. Powstanie nowych mocarstw.
zmieniły życie codzienne
4. Kolonializm.
w XIX w.;
– zna postacie: Abrahama
Lincolna, Ottona Bismarcka

– opisuje zmiany, które w XIX
stuleciu zaszły
w funkcjonowaniu
przemysłu i życiu
społecznym;
– charakteryzuje
społeczeństwo drugiej
połowy XIX w.;
– przedstawia politykę
kolonizatorów wobec
kolonizowanych państw
i obszarów

– podaje przyczyny i skutki
kolonializmu;
– opisuje wpływ XIXwiecznych przemian
gospodarczych na
funkcjonowanie systemów
władzy oraz kształtowanie
się nowych grup
społecznych

16. Kolonializm w XIX wieku
Zagadnienia
1. Wyścig o kolonie.
2. Afryka i Indie w polityce
kolonialnej państw
europejskich.
3. Państwa kolonialne a Chiny.
4. Wojna rosyjsko-japońska.

17. Lekcja powtórzeniowa.
Świat w drugiej połowie
XIX wieku
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra
– analizuje pozytywne
i negatywne skutki
kolonializmu;
– uzasadnia przyczyny, dla
których Niemcy późno
włączyły się w wyścig
o kolonie;
– rozumie konsekwencje
wyścigu o zdobycie jak
najcenniejszych obszarów
kolonialnych

Podstawa
programowa
32. – 3., 4.

Historia| Bliżej historii | Klasa 3

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Sprawdzian 2.
18. Królestwo Polskie przed
powstaniem styczniowym
Zagadnienia
1. Sytuacja społecznopolityczna w Królestwie
Polskie przed wybuchem
powstania.
2. Manifestacje patriotyczne.
3. Ugrupowania polityczne
w Królestwie Polskim.
4. Polityka Aleksandra
Wielopolskiego.
19. Powstanie styczniowe
Zagadnienia
1. Branka.
2. Wybuch powstania.
3. Wojna partyzancka.

– krótko opisuje położenie
Polaków w zaborze
rosyjskim przed
powstaniem styczniowym;
– rozumie pojęcia:
manifestacja, Biali,
Czerwoni

– wie, na czym polegała tzw.
odwilż posewastopolska;
– opisuje przebieg
manifestacji patriotycznych;
– zna postać Aleksandra
Wielopolskiego;
– przedstawia programy
Białych i Czerwonych

– wie, kiedy rozgrywała się
wojna krymska;
– wyjaśnia cele manifestacji
patriotycznych;
– przedstawia politykę
Aleksandra Wielopolskiego

– rozumie wpływ stosunków
międzynarodowych na
sytuację Królestwa
Polskiego;
– ocenia działania
Wielopolskiego;
– wyjaśnia genezę różnic
w poglądach polskich
ugrupowań politycznych
w Królestwie Kongresowym

35.– 1., 2.

– wyjaśnia pojęcia: branka,
wojna partyzancka;
– wie, kiedy wybuchło
powstanie styczniowe;
– wskazuje na mapie tereny
ogarnięte działaniami
zbrojnymi w czasie
powstania

– wie, w jaki sposób rząd
powstańczy próbował
zachęcić chłopów do
poparcia powstania;
– opisuje formy walki
powstańczej

– wyjaśnia genezę i znaczenie
branki;
– opisuje dekret rządu
powstańczego
o uwłaszczeniu chłopów

– analizuje znaczenie dekretu
rządu powstańczego
o uwłaszczeniu chłopów;
– porównuje walki z okresu
dwóch powstań –
listopadowego
i styczniowego

34. – 1., 2.
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Temat lekcji
20. Upadek powstania
i represje rosyjskie wobec
Polaków

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– przedstawia działalność
rządu powstańczego;
– przedstawia represje carskie
wobec Królestwa Polskiego
po powstaniu styczniowym

– podaje przyczyny i skutki
carskich represji wobec
Polaków;
– podaje przyczyny klęski
powstania styczniowego

– przedstawia znaczenie
działalności Romualda
Trauguttowi jako dyktatora
powstania

34. – 3.

21. Walka o polskość w zaborze – zna pojęcia: rusyfikacja,
rosyjskim
Uniwersytet Latający;
– wskazuje na mapie obszar
Zagadnienia
zaboru rosyjskiego
1. Rusyfikacyjna polityka
carskich władz.
2. Formy oporu Polaków wobec
rusyfikacji.

– wymienia formy rusyfikacji
Polaków stosowane przez
carat;
– podaje formy oporu
Polaków wobec rusyfikacji

– opisuje postawy Polaków po
powstaniu styczniowym;
– opisuje funkcjonowanie
szkolnictwa zaboru
rosyjskiego w okresie
nasilonej rusyfikacji

– rozumie znaczenie
rusyfikacji dla zmian
zachodzących w kulturze
polskiej;
– rozumie znaczenie
rusyfikacji dla zmian
zachodzących
w społeczeństwie zaboru
rosyjskiego

35. – 1., 2., 3.

22. Zabór pruski w okresie
popowstaniowym – walka
z germanizacją

– wymienia przejawy
germanizacji w dziedzinach
kultury, gospodarki
i struktur społecznych;

– przedstawia rolę Kościoła
katolickiego w walce
z germanizacją;
– opisuje wpływ polsko-

– dostrzega wpływ
zjednoczenia Niemiec na
politykę władz pruskich
wobec Polaków;

35. – 1., 2., 3.

Zagadnienia
1. Działalność rządu
powstańczego.
2. Romuald Traugutt.
3. Represje carskie po upadku
powstania styczniowego.

– wie, kim był Romuald
Traugutt;
– zna pojęcie katorgi;
– wymienia główne represje
rosyjskie stosowane wobec
Polaków po upadku
powstania styczniowego

Gimnazjum

– wskazuje na mapie obszar
zaboru pruskiego;
– rozumie pojęcia:
germanizacja, Kulturkampf,

AUTOR:Anita Plumińska-Mieloch
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Zagadnienia
1. Kulturkampf i germanizacja.
2. Praca organiczna.
3. Walka z germanizacją.

rugi pruskie, strajk szkolny;
– wie, gdzie wybuchły
najsłynniejszy strajk szkolny
w zaborze pruskim;
– zna postacie: Michała
Drzymały, Hipolita
Cegielskiego

– przedstawia formy oporu
Polaków wobec
germanizacji;
– opisuje walkę w obronie
języka polskiego w zaborze
pruskim;
– opisuje niemiecką
kolonizację w zaborze
pruskim

23. Autonomia w Galicji

– wskazuje na mapie AustroWęgryi Galicję;
– rozumie pojęcia: autonomia,
monarchia dualistyczna,
nędza galicyjska;
– wymienia narodowości,
które żyły w Galicji

– opowiada o funkcjonowaniu
monarchii dualistycznej;
– wskazuje przejawy
autonomii galicyjskiej
w różnych dziedzinach

– opowiada o wpływie
autonomii na szkolnictwo
i kulturę w Galicji;
– charakteryzuje życie
polityczne w Galicji;
– przedstawia sytuację
gospodarczą zaboru
austriackiego

– wskazuje polityczne aspekty
wprowadzenia autonomii
w Galicji;
– opisuje konflikty
narodowościowe w Galicji

35. – 1., 2., 3.

– umiejscawia w czasie okresy
pozytywizmu i Młodej
Polski;
– wymienia najważniejszych
pisarzy polskich okresu

– rozumie znaczenie literatury
pisanej „ku pokrzepieniu
serc”;
– wymienia tytuły
najsłynniejszych dzieł

– charakteryzuje poglądy
pozytywistów;
– przedstawia znaczenie
kultury dla utrzymania
polskości

– dostrzega wpływ
pozytywizmu na postawy
Polaków po powstaniu
styczniowym

35. – 2., 3.

Zagadnienia
1. Powstanie Austro-Węgier.
2. Autonomia galicyjska.
3. Szkolnictwo i kultura
w zaborze austriackim.
4. Sytuacja gospodarcza Galicji.
24. Kultura polska w drugiej
połowie XIX wieku
Zagadnienia
1. Pozytywizm.
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niemieckiej walki
ekonomicznej na rozwój
gospodarki w Wielkopolsce

– porównuje sytuację
Polaków w zaborze pruskim
i rosyjskim w dziedzinach
gospodarki i kultury;
– dostrzega wpływ polityki
władz zaborczych na
przemiany społeczeństwa
w Wielkopolsce

Historia| Bliżej historii | Klasa 3

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

2. Twórcy polskiego
pozytywizmu.
3. Młoda Polska.

pozytywizmu oraz twórców
kultury okresu Młodej
Polski;
– zna postać Jana Matejki

25. Lekcja
powtórzeniowa.Sytuacja na
ziemiach polskich pod
zaborami

– wskazuje na mapie obszary
poszczególnych zaborów;
– krótko opisuje sytuację
Polaków w każdym z trzech
zaborów;
– pamięta datę: 1863 r.;
– zna postacie: Romualda
Traugutta, Henryka
Sienkiewicza, Michała
Drzymały, Hipolita
Cegielskiego

– opisuje przebieg powstania
styczniowego;
– opisuje formy rusyfikacji
i germanizacji;
– wie, w jaki sposób Polacy
przeciwstawiali się polityce
zaborców

– wskazuje przyczyny i skutki
powstania styczniowego;
– charakteryzuje formy walki
Polaków z germanizacją
i rusyfikacją

– dostrzega wpływ sytuacji
politycznej w państwach
zaborczych na położenie
Polaków;
– opisuje wpływ zaborów na
kształtowanie się
nowoczesnego narodu
polskiego;
– porównuje położenie
Polaków w trzech zaborach,
biorąc pod uwagę życie
kulturalne, polityczne
i gospodarcze

– zna określenie „epoka
pary”;

– uzasadnia trafność
określenia „epoka stali, pary

– wskazuje wpływ rozwoju
nauk ścisłych na przemiany

– uzasadnia prymat Niemiec
i USA w gospodarce

Zagadnienia
1. Sytuacja narodowościowa,
społeczna i ekonomiczna
Polaków w poszczególnych
zaborach.
2. Stosunek Polaków do władz
zaborczych na różnych
obszarach ziem polskich.
3. Rozwój kultury polskiej
w drugiej połowie XIX i na
początku XX stulecia.

Podstawa
programowa

Henryka Sienkiewicza

Sprawdzian 3.
26. Wynalazki przełomu XIX
i XX wieku
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Temat lekcji

Zagadnienia
1. Epoka pary i elektryczności.
2. Wynalazki, które zmieniły
świat.
3. Postęp w medycynie
i rolnictwie.

27. Przełom XIX i XX wieku –
narodziny kultury masowej,
przemiany w sztuce
Zagadnienia
1. Piękna epoka.
2. Wynalazki i ich wpływ na
życie codzienne.
3. Rozwój kina, fotografii
i prasy.
4. Impresjonizm i secesja.
28. Partie polityczne na
ziemiach polskich w XIX
wieku

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– wskazuje na mapie państwa
najlepiej rozwinięte pod
względem gospodarczym;
– wymienia najważniejsze
wynalazki przełomu XIX i XX
stulecia

i węgla”;
– opisuje znaczenie osiągnięć
technicznych:
elektryczności, telefonu,
samochodu itd.;
– wie, dlaczego w XIX stuleciu
wydłużyła się średnia
długość życia;
– zna postacie: Thomasa
AlvyEdisona, braci Lumière,
Alexandra Grahama Bella

w technice i gospodarce;
– analizuje wpływ
wynalazków na rozwój
produkcji masowej i coraz
większą dostępność różnych
towarów

– wie, co oznacza określenie
„piękna epoka”;
– zna najważniejsze wynalazki
przełomu XIX i XX w. oraz
wskazuje zmiany, jakie
spowodowały one w życiu
ludzi

– opisuje życie codzienne
w „pięknej epoce”;
– wymienia dziedziny życia
społecznego, które
rozwinęły się na przełomie
XIX i XX w.;
– rozpoznaje dzieła
reprezentujące secesję
i impresjonizm

– opisuje cechy
charakterystyczne dzieł
impresjonistycznych
i secesyjnych;
– opisuje masowość kultury
przełomu XIX i XX w.

– dostrzega wpływ przemian
polityczno-gospodarczych
na tematykę dzieł
literackich;
– analizuje wpływ rozwoju
kina, fotografii i prasy na
kształtowanie się nowych
poglądów, wymianę myśli
itp.

36. – 3.

– wymienia główne nurty
polityczne na ziemiach
polskich;

– wymienia najważniejsze
partie polityczne działające
na ziemiach polskich

– wskazuje przyczyny
powstawania partii
o charakterze narodowym,

– wskazuje genezę
poszczególnych polskich
nurtów politycznych

35. – 4.
36. – 2.
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światowej początku XX w.
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Temat lekcji

Zagadnienia
1. Ruch narodowy.
2. Socjaliści.
3. Ludowcy.

Ocena dopuszczająca
– rozumie skróty: PPS,
endecja;
– przyporządkowuje postacie
Romana Dmowskiego
i Józefa Piłsudskiego do
odpowiednich partii
politycznych

29. Rewolucja 1905 roku
w Rosji i w zaborze
rosyjskim

– zna datę: 1905 r.;
– zna pojęcie strajk generalny
– zna określenie „krwawa
niedziela”;
Zagadnienia
– wymienia miasta zaboru
1. Sytuacja w Rosji przed 1905 r.
rosyjskiego, w których
2. Walka o swobody
w 1905 r. dochodziło do
demokratyczne w Rosji.
demonstracji
3. Rewolucja 1905 r. w zaborze
rosyjskim.
4. Strajki w Łodzi.

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

i przedstawia główne
punkty ich programów;
– wie, kiedy powstały
Narodowa Demokracja
i Polska Partia
Socjalistyczna;
– dostrzega różnice
programowe wewnątrz
polskiego ruchu
socjalistycznego

ludowym i socjalistycznym;
– przedstawia poglądy
najważniejszych
przywódców polskich partii,
ze szczególnym
uwzględnieniem stosunku
do dążeń
niepodległościowych;
– przedstawia formy
działalności polskich partii
politycznych

i dostrzega ich powiązania
z tendencjami
ogólnoświatowymi;
– potrafi wskazać specyfikę
polskich ruchów
politycznych na tle
światowym;
– wskazuje dzisiejsze polskie
partie polityczne, które
odwołują się do tradycji
ugrupowań powstałych na
przełomie XIX i XX w.

– podaje formy walki
o swobody w Rosji oraz na
ziemiach polskich pod
zaborem rosyjskim;
– opisuje strajki w Łodzi

– podaje przyczyny wystąpień
w Rosji i na ziemiach zaboru
rosyjskiego;
– wskazuje skutki rewolucji
dla Rosji i zaboru
rosyjskiego

– omawia związek między
rewolucją 1905 r. w Rosji
a rewolucją na ziemiach
polskich, dostrzega
powiązania;
– wskazuje rożne cele
uczestników rewolucji
i tłumaczy różnice pomiędzy
nimi
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Podstawa
programowa

36. – 2.
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Temat lekcji
30. Powstanie trójprzymierza
i trójporozumienia

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

– wie, kiedy powstały
trójprzymierze
i trójporozumienie;
– podaje przyczyny napięć
w stosunkach
międzynarodowych
w Europie na początku
XX w.

– opisuje przyczyny powstania
dwóch sojuszy wojskowych,
charakteryzuje ich działania;
– podaje przyczyny
nawiązania współpracy
między Francją i Wielką
Brytanią;
– wie, dlaczego doszło do
konfliktów zbrojnych na
Bałkanach

– analizuje i omawia działania,
dzięki którym Niemcy stały
się najsilniejszym państwem
w Europie

37. – 1.

31. Polacy wobec zbliżającej się – wymienia orientacje
wojny
polityczne kształtujące się
na ziemiach polskich przed
Zagadnienia
wybuchem I wojny
1.Orientacja proaustriacka.
światowej;
2. Poglądy Romana
– wskazuje przywódców
Dmowskiego.
politycznych
3. Tworzenie się polskich
poszczególnych orientacji;
organizacji paramilitarnych. – wymienia polskie
organizacje paramilitarne,
które powstały przed
I wojną światową

– opisuje orientacje
prorosyjską i proaustriacką;
– opisuje działalność polskich
organizacji paramilitarnych
przed I wojną światową

– wskazuje przyczyny podziału
społeczeństwa polskiego na
dwie orientacje przed
wybuchem I wojny
światowej

– omawia znaczenie polskich
organizacji paramilitarnych;
– uzasadnia poparcie
udzielone zaborcom przez
Dmowskiego i Piłsudskiego

39. – 1.

32. Wybuch I wojny światowej – wie, kiedy wybuchła I wojna
i działania wojenne w latach
światowa;
1914–1917
– wymienia kraje walczące

– wymienia najważniejsze
bitwy I wojny światowej;
– opisuje wojnę pozycyjną;

– charakteryzuje wpływ
techniki wojennej na
przebieg działań

– opisuje wpływ położenia
geograficznego Niemiec na
ich sytuację strategiczną;

37. – 1., 2.

Zagadnienia
1. Kształtowanie się
trójprzymierza
i trójporozumienia.
2. Wyścig zbrojeń w Europie.
3. Kocioł bałkański.

– wymienia i wskazuje na
mapie członków
trójprzymierza
i trójporozumienia;
– rozumie pojęcia: ententa,
państwa centralne

Gimnazjum
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Temat lekcji

Zagadnienia
1. Zamach w Sarajewie.
2. Działania wojenne na
frontach wschodnim
i zachodnim w latach 1914–
1917.
3. Rozwój techniki wojennej.
33. Rewolucja lutowa
i przewrót bolszewicki
w Rosji
Zagadnienia
1. Sytuacja w Rosji przed
wybuchem rewolucji.
2. Rewolucja lutowa.
3. Przewrót bolszewicki.
4. Pokój brzeski.
5. Obca interwencja w Rosji.

34. Sprawa polska w okresie
I wojny światowej

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

w I wojnie światowej
i wskazuje je na mapie;
– podaje bezpośrednią
przyczynę wybuchu wojny;
– rozumie pojęcie wojny
pozycyjnej;
– wymienia nowe rodzaje
broni zastosowane w czasie
I wojny światowej

– zna postać arcyksięcia
Franciszka Ferdynanda
i wie, gdzie dokonano na
niego zamachu

militarnych;
– uzasadnia światowy
charakter działań
wojennych w latach 1914–
1917

– charakteryzuje sytuację
międzynarodową w chwili
dokonania zamachu
w Sarajewie

– wskazuje na mapie Rosję;
– wie, kiedy doszło do
rewolucji lutowej
i przewrotu bolszewickiego;
– zna postacie: Mikołaja II,
Włodzimierza Lenina

– opisuje sposób przejęcia
władzy w Rosji przez
bolszewików;
– rozumie pojęcie obcej
interwencji;
– wymienia państwa, które
wysłały siły interwencyjne
do Rosji;
– podaje cechy rządów
Mikołaja II oraz rządów
bolszewickich, dostrzega
podstawowe różnice

– podaje przyczyny wybuchu
rewolucji w Rosji;
– przedstawia poglądy
Włodzimierza Lenina;
– podaje warunki zawarcia
pokoju w Brześciu w 1918 r.

– opisuje metody
sprawowania władzy przez
Mikołaja II, Rząd
Tymczasowy oraz
bolszewików;
– rozumie znaczenie rewolucji
rosyjskiej dla przebiegu
I wojny światowej;
– podaje przyczyny
interwencji państw
zachodnich w Rosji

38. – 1., 2., 3.,
4.

– wymienia polskie formacje
zbrojne biorące udział
w I wojnie światowej;

– wie, dlaczego I wojna
światowa oznaczała dla
Polaków konieczność

– prezentuje postawy
aktywistów i pasywistów;
– rozumie, dlaczego państwa

– analizuje wpływ sytuacji
międzynarodowej na
sprawę polską w okresie

39. – 1., 2., 3.
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra
zaborcze próbowały
pozyskać przychylność
Polaków

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Zagadnienia
1. Kwestia polska na początku
wojny.
2. Aktywiści i pasywiści.
3. Polskie formacje zbrojne
w czasie I wojny światowej.
4. Sprawa polska na arenie
międzynarodowej.

– zna postacie: Józefa
Piłsudskiego, Ignacego
Paderewskiego;
– wie czym był Akt 5 listopada

udziału w bratobójczych
walkach;
– opisuje działalność
Legionów;
– wskazuje stanowisko
zaborców wobec sprawy
polskiej;
– omawia założenia orędzia
Wilsona w spawie polskiej

35. Zakończenie I wojny
światowej

– wskazuje państwo, które
przyłączyło się do wojny
w 1917 r.;
– wie, kiedy zakończyła się
I wojna światowa;
– wymienia państwa, które
należały do obozu
zwycięzców I wojny
światowej

– wie, kiedy i dlaczego USA
przystąpiły do działań
wojennych;
– omawia przebieg wojny
w ostatnim roku jej trwania;
– wie, gdzie zostało podpisane
zawieszenie broni

– omawia skutki militarne
przystąpienia USA do
wojny;
– zna poglądy Woodrowa
Wilsona odnośnie do
problemu zakończenia
wojny;
– wymienia warunki, które
Niemcy przyjęły w akcie
zawieszenia broni

– wyjaśnia rolę USA
w pokonaniu państw
centralnych;
– omawia przyczyny klęski
państw centralnych,
wskazuje czynniki militarne,
gospodarcze
i demograficzne;
– rozumie znaczenie klęski
państw centralnych dla
sprawy polskiej

37. – 2.

– wie, kiedy Polska odzyskała
niepodległość;
– wie, kto został naczelnikiem

– przedstawia sytuację
w państwach zaborczych
w chwili zakończenia

– zna postacie: Wincentego
Witosa, Józefa Hallera,
Ignacego Daszyńskiego,

– omawia wpływ sytuacji
międzynarodowej na
możliwości odzyskania

39. – 3.

Zagadnienia
1. Przystąpienie USA do wojny.
2. Przebieg działań wojennych
w 1918 r.
3. Zawieszenie broni.

36. Odzyskanie niepodległości
przez Polskę w 1918 r.
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I wojny światowej;
– rozumie znaczenie Aktu 5
listopada oraz orędzia
prezydenta Wilsona dla
sytuacji Polaków
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Temat lekcji
Zagadnienia
1. Sytuacja międzynarodowa
w chwili zakończenia działań
wojennych.
2. Polskie ośrodki władzy.
3. 11 listopada 1918 r.

Ocena dopuszczająca
państwa polskiego
w 1918 r.

37. Lekcja
– wskazuj na mapie kraje
powtórzeniowa.Świat i
ententy i państwa
Polska na przełomie XIX i XX
centralne;
wieku
– wie, które państwa należały
do obozu zwycięzców
Zagadnienia
I wojny światowej;
1. Sojusze wojskowe na
– wymienia najważniejsze
przełomie XIX i XX w.
bitwy I wojny światowej;
2. Sprawa polska przed I wojną – wie, co wydarzyło się
światową i w trakcie trwania
w roku: 1914, 1917, 1918;
konfliktu.
– wie, kiedy Polska odzyskała
3. Odzyskanie niepodległości
niepodległość;
przez Polskę.
– zna postacie: Józefa
Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego, Włodzimierza
Lenina, Woodrowa Wilsona;
– wymienia polskie formacje

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

I wojny światowej;
– wymienia miejsca,
w których kształtowały się
ośrodki władz niepodległej
Polski;
– wie, dlaczego 11 listopada
1918 r. uważamy za dzień
odzyskania niepodległości

Ignacego Paderewskiego,
Romana Dmowskiego
i omawia ich wpływ na
kształtowanie się polskich
ośrodków władzy w 1918 r.

niepodległości przez Polskę
w 1918 r.

– opisuje przebieg I wojny
światowej;
– charakteryzuje formy
prowadzenia działań
militarnych w okresie
I wojny światowej;
– opisuje przemiany
zachodzące w Rosji
w 1917 r.;
– wie, w jakich
okolicznościach doszło do
odzyskania niepodległości
przez Polskę;
– przedstawia zmiany
w technice i sztuce
wojennej, które zaszły
w czasie I wojny światowej

– podaje przyczyny i skutki
powstania dwóch bloków
polityczno-militarnych na
przełomie XIX i XX w.;
– charakteryzuje postawy
Polaków przed wybuchem
I wojny światowej –
przedstawia rożne poglądy
polityczne;
– opisuje stosunek
poszczególnych państw do
sprawy polskiej w okresie
I wojny światowej;
– podaje przyczyny i skutki
rewolucji lutowej oraz
przewrotu bolszewickiego
w Rosji
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– analizuje wpływ sytuacji
międzynarodowej na
odzyskanie niepodległości
przez Polskę;
– przedstawia bezpośrednie
i pośrednie przyczyny
wybuchu I wojny światowej;
– charakteryzuje zmiany
polityczne, które zaszły
w Rosji w wyniku rewolucji
lutowej i przewrotu
bolszewickiego

Podstawa
programowa
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

zbrojne biorące udział
w I wojnie światowej
Sprawdzian 4.
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
1. Powtórzenie wiadomości –
chronologia

– umieszcza wydarzenia
w czasie;
– umieszcza wydarzenie
w odpowiednim wieku;
– zna podział dziejów na ery;
– wie, jakie wydarzenie dzieli
symbolicznie oś czasu na
dwie ery;
– wymienia w kolejności
chronologicznej epoki
historyczne

– przyporządkowuje
wydarzenie do
odpowiedniej epoki;
– zna czas trwania kolejnych
epok

– swobodnie operuje
kategoriami: epoka, era,
okres historyczny;
– zna rożne nazwy odnoszące
się do tej samej epoki

– podaje uzasadnienie cezur
chronologicznych
oddzielających kolejne
epoki

2. Powtórzenie wiadomości –
najważniejsze wydarzenia
w historii świata

– zna daty najważniejszych
wydarzeń z historii świata;
– podaje, w którym wieku
doszło do danego
wydarzenia

– przyporządkowuje
wydarzenie do
odpowiedniej epoki

– w odniesieniu do wydarzeń
swobodnie operuje
kategoriami: epoka, era,
okres historyczny

– podaje kontekst wydarzeń
historycznych
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Podstawa
programowa
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Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

3. Powtórzenie wiadomości –
królowie Polski

– zna dynastie panujące
w Polsce;
– przyporządkowuje władcę
do dynastii;
– określa pokrewieństwo,
pracując z drzewem
genealogicznym

– zna wiek panowania danego
władcy;
– potrafi przyporządkować
władcę do epoki

– uzupełnia w drzewie
genealogicznym brakujące
dane

– potrafi podać informacje na
temat panowania danego
władcy

4. Powtórzenie wiadomości –
najwięksi artyści w historii,
style architektoniczne

– wymienia największych
twórców danej epoki;
– wymienia style
architektoniczne
w porządku
chronologicznym;
– rozpoznaje styl
architektoniczny budowli
przedstawionej na ilustracji

– podaje czas trwania danego
okresu w kulturze lub stylu
w sztuce (architekturze);
– przyporządkowuje twórcę
do epoki

– opisuje samodzielnie dany
styl architektoniczny
i podaje jego główne cechy

– podaje dzieła głównych
twórców z danej epoki

„KALEJDOSKOP HISTORII” – LEKCJE PROBLEMOWE
1. Religie świata
Zagadnienia
1. Religie naturalne.
2. Politeistyczne religie świata
starożytnego.
3. Religie monoteistyczne.

– zna pojęcia: politeizm,
monoteizm;
– podaje przykłady religii
politeistycznych
i monoteistycznych;
– zna założycieli
chrześcijaństwa i islamu;

– zna pojęcia: religie
naturalne, religie
objawione;
– wymienia przykłady religii
naturalnych i objawionych;
– charakteryzuje
chrześcijaństwo i judaizm;
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– opisuje religie starożytnych
Egipcjan, Greków i Rzymian
oraz wierzenia ludów
pierwotnych;
– wie, jak podzieliło się
chrześcijaństwo

– wyjaśnia, na czym polega
synkretyzm religijny;
– przedstawia uniwersalny
charakter religii
chrześcijańskiej;
– rozumie wpływ różnych
religii na historię świata;

Podstawa
programowa
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Temat lekcji

2. Postęp techniczny w świecie
Zagadnienia
1. Wynalazki i odkrycia rożnych
epok.

3. Style architektoniczne
Zagadnienia
1. Architektura świata
starożytnego.
2. Style romański i gotycki.
3. Budowle świata
nowożytnego.

Ocena dopuszczająca

Gimnazjum

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

– wie, kiedy powstały
chrześcijaństwo oraz islam

– wskazuje na mapie miejsca,
w których powstały wielkie
religie monoteistyczne

– wymienia najważniejsze
wynalazki i odkrycia danej
epoki

– dostrzega wpływ jednego
wynalazku (odkrycia) na
rozwój wielu dziedzin życia
oraz pojawianie się
kolejnych wynalazków;
– wskazuje wynalazki
(odkrycia), które zmieniły
oblicze świata

– wymienia okresy, w których
następowało przyspieszenie
przemian naukowotechnicznych

– analizuje przyczyny
nierównomiernego w czasie
i przestrzeni rozwoju
gospodarczego

– wymienia style
architektoniczne
w kolejności
chronologicznej;
– wskazuje epokę, w której
budowano zgodnie
z założeniami danego stylu;
– rozpoznaje styl budowli
przedstawionej na ilustracji

– wymienia przykłady budowli
reprezentujących dany styl;
– wskazuje przykłady
wybranego stylu
architektonicznego
w najbliższej okolicy (swoim
regionie)

– podaje cechy danego stylu
architektonicznego

– dostrzega wpływ jednego
stylu architektonicznego na
drugi;
– wskazuje wpływ postępu
technicznego na przemiany
w architekturze
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– porównuje różne religie
monoteistyczne

Podstawa
programowa
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Temat lekcji

Gimnazjum

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

– wymienia broń stosowaną
w rożnych okresach
historycznych;
– pamięta i rozumie pojęcia:
legion, broń palna, falanga

– umieszcza sposób walki,
broń lub formację
wojskową w odpowiedniej
epoce;
– wymienia najważniejsze
bitwy danej epoki;
– podaje przykłady zmian
w sztuce wojennej

– opisuje sposób walki danej
formacji wojskowej

– dostrzega wpływ rozwoju
techniki na sposób walki

5. Moda na przestrzeni wieków – rozumie pojęcia: chiton,
toga
Zagadnienia
1.Ubiory starożytność
i średniowiecza.
2. Zmiany w ubiorze w czasach
nowożytnych.

– dostrzega wpływ warunków
klimatycznych na modę;
– omawia wygląd
i pochodzenie polskiego
stroju szlacheckiego

– omawia wpływ pozycji
społecznej człowieka na
jego strój

– dostrzega wpływ przemian
społecznych
i gospodarczych na modę

6. Powtórzenie wiadomości –
świat ciągle się zmienia

– wskazuje przykłady
przemian w dziedzinach:
sztuki militarnej, gospodarki
oraz mody

– wskazuje przyczyny
przemian w poszczególnych
dziedzinach oraz skutki tych
przeobrażeń

– dostrzega zmiany
zachodzące w różnych
dziedzinach życia oraz
wskazuje na zależności
pomiędzy tymi dziedzinami

4.Od rydwanu do czołgu
Zagadnienia
1. Pierwsze armie.
2. Hoplici.
3. Rzymscy legioniści.
4. Rycerze średniowiecza.
5. Broń palna.
6. Wojny czasów nowożytnych.

– wymienia przykłady
najbardziej znanych
budowli, wynalazków,
rodzajów broni
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

