
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISORII DLA KLASY III 

Symbol „*” oraz pogrubiona czcionka oznaczają wymagania dla poziomu ponadpodstawowego 

II wojna światowa 1939 - 1945 

Niedostateczny – uczeń: Dopuszczający – uczeń: Dostateczny – uczeń: Dobry – uczeń:  Bardzo dobry - uczeń Celujący – uczeń: 

- nie potrafi zdefiniować 

większości ze 

wskazanych dla 

wyższych ocen pojęć i  

postaci lub podaje 

definicje błędne; 

- nie potrafi określić 

znaczenia dat 

wskazanych dla 

wyższych ocen 

- nie potrafi 

scharakteryzować 

żadnego ze wskazanych 

dla wyższych ocen 

zagadnień  

historycznych; 

- nie opanował 

umiejętności 

wskazanych dla 

wyższych ocen 

 

 

- poprawnie 

charakteryzuje tylko 

niektóre z podanych 

niżej pojęć, postaci, dat i 

zagadnień 

historycznych; definiuje 

je nieprecyzyjnie, 

cząstkowo i z błędami 

(lub tylko przy pomocy 

nauczyciela);   

- wykonuje zadania lub 

opracowuje wypowiedzi 

świadczące o znikomym  

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności, 

popełnia wiele błędów; 

 

- objaśnia pojęcia: 

alianci, wojna obronna, 

kampania wrześniowa, 

główna linia obrony, 

przedmoście rumuńskie, 

wojna błyskawiczna, 

oddziały 

improwizowane,  

II wojna światowa, 

kolaboracja, 

spadochroniarze, 

dywersanci, radar, bitwa 

o Anglię, bitwa o 

Atlantyk, konwoje 

morskie, sonar, 

lotniskowiec, inicjatywa 

strategiczna, 

izolacjonizm, Karta 

atlantycka, wielka 

koalicja, koalicja 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i umiejętnościami 

przewidzianymi dla 

oceny dopuszczającej (z 

tym, że pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne 

charakteryzuje w pełni 

poprawnie); 

- poprawnie 

charakteryzuje podane 

niżej pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne; 

- wykonuje zadania lub 

opracowuje wypowiedzi 

świadczące o 

częściowym, 

zawierającym błędy 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności; 

 

- objaśnia pojęcia: 

 Blitzkrieg, Luftwaffe, 

Abwehra, lotnisko 

polowe, bitwa graniczna, 

Deklaracja Narodów 

Zjednoczonych, 

Organizacja Narodów 

Zjednoczonych,  

sztukas, bombowiec 

nurkujący, linia 

Maginota, , Enigma, 

taktyka wilczych stad, 

plan Barbarossa, 

Einsatzgruppen, 

katiusza, koktajl 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen; 

- poprawnie 

charakteryzuje podane 

niżej pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne;  

- wykonuje samodzielnie 

zadania lub opracowuje 

wypowiedzi świadczące 

o dobrym, choć nie 

pogłębionym 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności; 

 

- objaśnia pojęcia: 

10. Brygada Kawalerii 

Zmotoryzowanej, 

Wołyńska Brygada 

Kawalerii, Samodzielna 

Grupa Operacyjna 

„Polesie”, grupa armii, 

front, armia, dywizja, 

brygada, bitwa 

flandryjska, Państwo 

Francuskie, Komitet 

Wolnej Francji, Royal 

Navy, RAF, statek typu 

Liberty, U-Boot, 

Niezależne Państwo 

Chorwackie, 

Afrikakorps, linia 

Mannerheima, „arsenał 

demokracji”, „uderzenie 

w miękkie podbrzusze 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen; 

- w poprawny i 

pogłębiony sposób 

definiuje wszystkie 

wskazane dla niższych 

ocen pojęcia, postacie i 

daty; 

- w poprawny i 

pogłębiony sposób oraz z 

własnymi 

przemyśleniami;  

charakteryzuje podane 

dla niższych ocen oraz 

wskazane niżej problemy 

historyczne; 

- wykonuje samodzielnie 

zadania lub opracowuje 

wypowiedzi świadczące 

o dobrym, pogłębionym 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności 

 

-  omawia założenia 

polityki Wielkiej 

Brytanii i Francji 

– *  przedstawia 

działalność 

propagandową Niemiec i 

ZSRR w czasie kampanii 

wrześniowej 

–  omawia założenia 

planu powstania 

powszechnego 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen, 

szczególnie  spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą, a ponadto 

wykazuje się dobrą 

znajomością: 

- wybranych pojęć, 

postaci, dat i problemów 

historycznych oraz 

umiejętności spoza  list 

przewidzianych dla ocen 

niższych, 

- bieżących dyskusji 

historycznych i 

publicystycznych 

dotyczących ważnych 

problemów historii 

najnowszej, szczególnie 

z zakresu historii Polski  

 

a także  

- z sukcesami 

uczestniczy w 

konkursach i 

olimpiadach 

przedmiotowych 

 

 



antyhitlerowska, 

konferencje wielkiej 

trójki, wielka trójka, 

bezwarunkowa 

kapitulacja, II front, 

strefy okupacyjne, 

bomba jądrowa, operacja 

Overlord, operacja 

Market-Garden, pociski 

rakietowe, samoloty 

odrzutowe, operacja 

Bagration, taktyka 

żabich skoków, 

kamikaze, 

okupacja, aneksja, terror, 

sowietyzacja, 

aresztowanie, 

internowanie, deportacja, 

łapanka, getta, obozy 

koncentracyjne, obozy 

zagłady, pacyfikacja, 

Generalne 

Gubernatorstwo, 

Generalny Plan Wschód, 

Holocaust, Szoah, 

Zgromadzenie Ludowe 

Zachodniej Białorusi, 

Zgromadzenie Ludowe 

Zachodniej akcja AB, 

gwiazda Dawida, cyklon 

B, Ukrainy, konwencja 

genewska, 

Volksdeutsche, rząd 

emigracyjny, rząd na 

wychodźstwie, rząd 

londyński, internowanie, 

frankofil, Polskie Siły 

Zbrojne (PSZ), amnestia, 

armia Andersa, sprawa 

katyńska, Polska Partia 

Robotnicza, Związek 

Patriotów Polskich, linia 

Curzona,  

Mołotowa, Lend-lease 

act, Wał Atlantycki, 

Armia Kwantuńska 

  Generalplan Ost, 

Einsatzgruppen, 

Sonderkommando, 

Żydowska Organizacja 

Bojowa,  

Rada Narodowa 

Rzeczypospolitej, 

dywizjon, Samodzielna 

Brygada Strzelców 

Podhalańskich, 10. 

Brygada Kawalerii, 1. 

Korpus PSZ, 2. Korpus 

PSZ, Samodzielna 

Brygada Strzelców 

Karpackich, Armia 

Polska w ZSRR, 

Gwardia Ludowa, 1. 

Dywizja Piechoty im. T. 

Kościuszki, 1. Armia 

Wojska Polskiego 

* szczury Tobruku 

Tajna Organizacja 

Nauczycielska, Rada 

Pomocy Żydom 

„Żegota”, Biuro 

Informacji i Propagandy, 

akcja N, prasa 

gadzinowa 

* pistolet maszynowy,  

, godzina „W”, granatnik 

przeciwpancerny, 

wyrzutnia rakietowa,  

– wskazuje na mapie: 

 rozmieszczenie 

jednostek wojskowych 

we wrześniu 1939, 

Westerplatte, Mokrą, 

Mławę, Bory Tucholskie, 

Pszczynę, Piotrków 

Trybunalski, Tomaszów 

Europy”, Włoska 

Republika Socjalna, 

Spitfire, Lancaster, 

Messerschmitt, czołg 

Tygrys, czołg T-34, 

samolot szturmowy, 

latająca forteca B-17, 4. 

konwencja haska z 1907 

r., Polityczny Komitet 

Porozumiewawczy, 

Krajowa Reprezentacja 

Polityczna, Krajowa 

Rada Ministrów, 

Kierownictwo Walki 

Podziemnej, akcja 

„Wachlarz”, organizacja 

„Nie”, „Błyskawica”, 

cichociemni, Narodowa 

Organizacja Wojskowa, 

Narodowe Siły Zbrojne, 

Bataliony Chłopskie,  

TASS, Ukraińska 

Powstańcza Armia 

(UPA), 27. Wołyńska DP 

AK, operacja „Ostra 

Brama”, * (PP) „szafa”, 

„krowa”, PIAT, Goliath,  

batalion saperów 

szturmowych  

 

 

 

– wskazuje na mapie: 

dzielnice Warszawy 

 

– omawia 

działalność: 

Henryka Sucharskiego, 

Stefana Dąb-

Biernackiego, Stanisława 

Maczka, Juliana 

Filipowicza, Władysława 

Langnera,  

– *  przedstawia 

działalność organizacji 

konspiracyjnych w 

regionie 

– *  porównuje i 

wyjaśnia różnice w 

działalności militarnej 

ZWZ-AK i GL/AL 

 

- umiejętność: 

odnoszenia do praktyki 

zdobytej wiedzy oraz 

doświadczeń i nawyków 

– skutecznego 

porozumiewania się w 

różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego 

punktu widzenia i 

uwzględniania poglądów 

innych ludzi, 

poprawnego 

posługiwania się 

językiem ojczystym, 

przygotowania do 

publicznych wystąpień 

– efektywnego 

współdziałania w 

zespole i pracy w grupie, 

budowania więzi 

międzyludzkich, 

podejmowania 

indywidualnych i 

grupowych decyzji, 

skutecznego działania na 

gruncie zachowania 

obowiązujących norm 

– rozwiązywania 

problemów w twórczy 

sposób 

– odnoszenia do praktyki 

zdobytej wiedzy oraz 

doświadczeń i nawyków 

– rozwijanie 



Polskie Państwo 

Podziemne, ruch oporu, 

bierny opór, Rada 

Jedności Narodowej, 

Delegatura Rządu na 

Kraj, PPS, SL, SN, SP, 

PPR, partyzantka, 

dywersja, sabotaż, 

wywiad, kontrwywiad, 

Służba Zwycięstwu 

Polsce, Związek Walki 

Zbrojnej, Armia 

Krajowa, akcja 

scaleniowa, Kedyw, 

Szare Szeregi, plan 

„Burza”, Polska 

Walcząca, powstanie 

warszawskie, Krajowa 

Rada Narodowa, Armia 

Ludowa, Drugi Korpus 

PSZ, plan „Burza”, 

depolonizacja, 

sowietyzacja, ateizacja, 

rusyfikacja, Polska 

lubelska, Polski Komitet 

Wyzwolenia 

Narodowego, linia 

Curzona, Ludowe 

Wojsko Polskie, Milicja 

Obywatelska 

– wskazuje na mapie: 

II Rzeczpospolitą, 

Niemcy, ZSRR, Gdańsk, 

główne kierunki uderzeń 

armii niemieckiej i 

radzieckiej, Wisłę, 

Narew, Bug, San, Stryj, 

Dniestr, Warszawę, 

Wilno, Hel, Kock, 

Bzurę, Lwów,  

Niemcy, Włochy, 

Japonię, Wielką 

Brytanię, Francję, Danię, 

Mazowiecki, Modlin, 

Brześć, Tomaszów 

Lubelski,  

* (PP) Gliwice 

 Narvik, Ardeny, Mozę, 

Dunkierkę, Vichy, 

Chorwację, Tobruk, 

Besarabię, Leningrad, 

Kijów, Baku, 

Sewastopol, Indochiny, 

Guam, Singapur, Nową 

Gwineę, Birmę, 

Arnhem, Zagłębie 

Ruhry, Sachalin, Kuryle, 

Port Artur, Leyte, Iwo 

Jimę, Okinawę, 

Hirosimę, Nagasaki 

miejsca zsyłek ludności 

polskiej w ZSRR 

(PP) tereny zajęte przez 

Litwę i Słowację, 

Kozielsk, Starobielsk, 

Ostaszków, Miednoje, 

Katyń, Charków, 

Oświęcim, Treblinkę, 

Bełżec, Sobibór, 

Chełmno, Majdanek, 

Jedwabne, Wannsee,  

(P) Rumunię, Francję, 

Wielką Brytanię, ZSRR, 

Paryż, Londyn, linię 

Curzona 

Narwik, Tobruk, Katyń, 

Lenino, Gibraltar,  

(P) Warszawę, Monte 

Cassino, Wołyń, Wilno, 

Lwów, Chełm Lubelski, 

Lublin 

–objaśnia znaczenie dat 

 12 IX 1939, 2 X 1939,  

 30 XI 1939, 12 III 1940, 

9 IV 1940, 10 V 1940, 

Vidkuna Quislinga, 

Haakona VII, Philippe’a 

Petaina, Charles’a de 

Gaulle’a, Rejewskiego, 

Różyckiego, 

Zygalskiego, Karla 

Dönitza, Dušan 

Simovicia, Ante 

Pavelicia, Dragoljuba 

Mihailovicia, Chiang 

Kai-sheka, Wiktora 

Emanuela III, Pietra 

Badoglio, Miklósa 

Horthyego, Ferenca 

Szálasi, Wilhelma Keitla, 

Chestera Nimitza, 

Reinharda Heydricha, 

Mordechaja 

Danielewicza, , Pawła 

Findera, Marcelego 

Nowotki, Alfreda 

Lampe, Zygmunta 

Berlinga, Kazimierza 

Sosnkowskiego, Cyryla 

Ratajskiego, Henryka 

Dobrzańskiego, Jerzego 

Dąmbrowskiego, Emila 

Fieldorfa, Franciszka 

Witaszka, Michała Roli 

Żymierskiego, Jana 

Kiwerskiego, Aleksandra 

Krzyżanowskiego, 

Władysława 

Filipkowskiego, Iwana 

Sierowa, Franciszka 

Jóźwiaka, Stanisława 

Radkiewicza, Zdzisława 

Jeziorańskiego, Leopolda 

Okulickiego, Oskara 

Dirlewangera, Ericha von 

dem Bach Zelewskiego, 

Jana Mazurkiewicza, 

 

sprawności umysłowych 

oraz osobistych 

zainteresowań 

– planowania, 

organizowania i 

oceniania własnej nauki, 

przyjmowania za nią 

coraz większej 

odpowiedzialności 

 



Norwegię, Belgię, 

Holandię, Luksemburg, 

Atlantyk, Grecję, 

Jugosławię, Rumunię, 

Węgry, Bułgarię, Libię, 

Egipt, Etiopię, Iran, Irak, 

Tunis, Algierię, Maroko, 

ZSRR, Finlandię, Litwę, 

Łotwę, Estonię, Chiny, 

Filipiny, Indonezję, 

Malaje, Indie, El 

Alamein, Moskwę, 

Stalingrad, Kursk, Pearl 

Harbor, Midway, 

Islandię, Grenlandię, 

Sycylię, Teheran, Jałtę, 

rzekę Łabę, Monte 

Cassino, Normandię,  

tereny pod okupacją 

niemiecką i radziecką, 

–objaśnia znaczenie dat 

1 IX 1939, 3 IX 1939, 17 

IX 1939, 28 IX 1939, 5 

X 1939, 1940, 1941, 

1942, 1943, 1944, 1945, 

8 V 1945, 28 IX 1939, 

1939, 1941, 1943, 1939, 

1942,  

22 VII 1944, 1 VIII 1944, 

2 X 1944 

 

– omawia 

działalność: 

Adolfa Hitlera, Józefa 

Stalina, Ignacego 

Mościckiego, Edwarda 

Rydza-Śmigłego, 

Tadeusza Kutrzeby, 

Neville’a Chamberlaina, 

Benita Mussoliniego, 

Winstona Churchilla, 

Franklina D. Roosevelta, 

Harry’ego Trumana, 

10 VI 1940, 14 VI 1940, 

22 VI 1940, 15 IX 1940, 

28 X 1940, III 1941, 6 

IV 1941, VI 1941, 14 

VIII 1941, 6 XII 1941, 7 

XII 1941, 1 I 1942, VI 

1942, XI 1942, 19 XI 

1942, II 1943, V 1943, 5 

VII 1943, 10 VII 1943, 3 

IX 1943, 28 XI-1 XII 

1943, 6 VI 1944, 22/23 

VI 1944, 25 VIII 1944, 

IX 1944, 4-11 II 1945, 

28 IV 1945, 30 IV 1945, 

2 V 1945, 6 VIII 1945, 8 

VIII 1945, 9 VIII 1945, 2 

IX 1945,  

 X 1939, 22 VI 1941, I 

1942, IV-V 1943,  

 17/18 IX 1939, 30 IX 

1939, 30 VII 1941, 13 IV 

1943, 25 IV 1943, 4 VII 

1943, 28 XI-1 XII 1943,  

27 IX 1939, 13 XI 1939, 

14 II 1942,  31 XII 

1943/1 I 1944, 18 V 

1944,  

– omawia 

działalność: 

 Stefana Starzyńskiego, 

Franciszka Kleeberga,  

 Erwina Rommla, 

Bernarda 

Montgomerego, Dwighta 

Eisenhowera, Richarda 

Sorge, Gieorgija 

Żukowa, Friedricha von 

Paulusa, Isoroku 

Yamamoto, Jerzego VII, 

Josipa Broz Tity, 

Douglasa MacArthura,  

Hansa Franka,  

Władysława Sikorskiego, 

–  wyjaśnia polityczne i 

militarne założenia planu 

obrony Polski w 1939 

–  wskazuje 

wielopłaszczyznowe 

przyczyny sukcesów 

militarnych 

–  wskazuje związki 

między sytuacją 

ekonomiczną a sytuacją 

militarną 

–  porównuje 

poszczególne okresy II 

wojny światowej 

– ocenia stanowiska 

mocarstw na 

konferencjach wielkiej 

trójki 

– *  przedstawia nowe 

typy broni użyte po raz 

pierwszy w czasie II 

wojny światowej 

– *  wskazuje nowe 

metody prowadzenia 

działań wojennych 

zastosowane w czasie II 

wojny światowej 

– ocenia politykę 

Sikorskiego wobec 

ZSRR  

–  omawia politykę 

mocarstw wobec sprawy 

polskiej z 

uwzględnieniem sytuacji 

na świecie 

–  ocenia politykę 

wielkiej trójki wobec 

sprawy polskiej 

–  wskazuje skutki 

śmierci Sikorskiego dla 

zewnętrznej i 

wewnętrznej sytuacji 

Polski  



Józefa Becka, Jana 

Stanisława 

Jankowskiego, 

Kazimierza Pużaka, 

Michała Karaszewicza-

Tokarzewskiego, 

Władysława 

Sikorskiego, Kazimierza 

Sosnkowskiego, Stefana 

Roweckiego, Tadeusza 

Komorowskiego, 

Władysława 

Raczkiewicza, 

Bolesława Bieruta, 

Władysława Andersa, 

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– atak Niemiec na Polskę, 

– agresja ZSRR na Polskę 

– ostatnie walki 

– wydarzenia polityczne 

we wrześniu 1939,  

– atak Niemiec  na kraje 

skandynawskie 

– agresja Niemiec na 

Francję 

– bitwa o Anglię 

– bitwa o Atlantyk 

– wojna na Bałkanach 

– wojna w Afryce 

– agresje ZSRR (1939--

1940),  

 atak Niemiec  na 

ZSRR, 

– wielka koalicja 

– klęska Włoch 

– klęska Niemiec 

– wojna na Dalekim 

Wschodzie 

– podział ziem polskich 

– okupacja radziecka 

– okupacja niemiecka 

Władysława Andersa, 

Władysława Gomułki, 

Wandy Wasilewskiej, 

Stanisława 

Mikołajczyka, Józefa 

Stalina, Winstona 

Churchilla, Franklina D. 

Roosevelta 

Bolesława Wieniawy-

Długoszowskiego, 

Ignacego Jana 

Paderewskiego, 

Stanisława Maczka, 

Stanisława 

Sosabowskiego, Iwana 

Majskiego, 

 Edwarda Osóbki-

Morawskiego, 

Stanisława 

Mikołajczyka, Tadeusza 

Bora-Komorowskiego, 

Kazimierza 

Sosnkowskiego, 

Antoniego Chruściela 

Zygmunta Berlinga 

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– plany Niemiec i ZSRR 

wobec Polski 

– stosunek sił w czasie 

kampanii wrześniowej 

– * prowokacja gliwicka 

– * sytuacja militarna w 

połowie września 1939 

– * geneza ataku III 

Rzeszy na ZSRR 

–– front wschodni 1942-

1943 

– kwestia II frontu 

– * nowa taktyka i nowe 

rodzaje broni w II wojnie 

światowej 

–  ocenia postawę 

polskich komunistów w 

czasie II wojny 

światowej 

–  porównuje postawy 

Polaków wobec 

niemieckich i radzieckich 

okupantów 

–  ocenia skuteczność 

działań władz 

okupacyjnych 

–  omawia 

chronologicznie 

przemiany w strukturach 

politycznych Polskiego 

Państwa Podziemnego 

– przedstawia 

chronologicznie 

przemiany w strukturach 

militarnych Polskiego 

Państwa Podziemnego 

–  omawia w szerokim 

zakresie genezę 

powstania 

warszawskiego 

–  przedstawia na mapie 

chronologiczny przebieg 

powstania 

warszawskiego 

–  omawia postawę 

mocarstw wobec 

powstania 

warszawskiego, 

uwzględniając sytuację 

międzynarodową 

 

- umiejętność: 

efektywnego 

współdziałania w zespole 

i pracy w grupie, 

budowania więzi 

międzyludzkich, 

podejmowania 



– Holocaust,  

– powstanie rządu 

emigracyjnego 

– Polskie Siły Zbrojne w 

walce z hitlerowcami 

– stosunki polsko-

radzieckie w latach 

1941-1943 

– sprawa armii Andersa 

– sprawa katyńska 

– śmierć Sikorskiego 

– Teheran a sprawa polska 

– ruch oporu na ziemiach 

polskich 

 

 

–  wskazuje przyczyny 

klęski w wojnie obronnej 

1939, uwzględniając 

czynniki wewnętrzne i 

zewnętrzne 

–  wymienia główne 

etapy II wojny światowej 

–  wskazuje na mapie 

główne obszary zmagań 

militarnych 

– wymienia główne 

państwa uczestniczące w 

wojnie 

–  wylicza bitwy 

przełomowe dla 

przebiegu II wojny 

światowej 

– wymienia główne 

decyzje konferencji 

wielkiej trójki 

-  przedstawia główne 

cele polityki okupacyjnej 

niemieckiej i radzieckiej 

– przedstawia politykę 

hitlerowców wobec 

ludności żydowskiej 

–  omawia okoliczności 

– polityczne organizacje 

konspiracyjne 

– zbrojne organizacje 

konspiracyjne 

– walka bieżąca AK 

– plan „Burza” 

– pierwsze ośrodki władzy 

komunistycznej na 

ziemiach polskich (KRN, 

PKWN) 

– geneza powstania 

warszawskiego 

– przebieg powstania 

warszawskiego 

– wielkie mocarstwa a 

sprawa polska w czasie 

powstania 

warszawskiego 

– bilans powstania 

 

 

–  przedstawia przykłady 

dominacji militarnej 

Niemiec i ZSRR nad 

Polską, korzystając z 

tabel 

–  przedstawia 

chronologicznie główne 

etapy kampanii 

wrześniowej 

–  wskazuje przykłady 

bohaterstwa żołnierza 

polskiego 

–  wyjaśnia przyczyny 

klęski Polski we IX 1939 

–  wskazuje przyczyny 

klęski państw osi 

–  przedstawia główne 

założenia polityki 

zagranicznej mocarstw w 

czasie II wojny 

światowej 

–  porównuje politykę 

indywidualnych i 

grupowych decyzji, 

skutecznego działania na 

gruncie zachowania 

obowiązujących norm 

– rozwiązywania 

problemów w twórczy 

sposób 

– poszukiwania, 

porządkowania i 

wykorzystywania 

informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się 

technologią informacyjną 

 



powstania polskiego 

rządu emigracyjnego, 

uwzględniając sytuację 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

–  podaje przykłady 

walki PSZ z 

hitlerowcami w latach 

1940-1943 

–  omawia okoliczności 

powstania polskiego 

rządu emigracyjnego, 

uwzględniając sytuację 

wewnętrzną i 

zewnętrzną 

–  podaje przykłady 

walki PSZ z 

hitlerowcami w latach 

1940-1943 

– omawia główne 

założenia układu 

Sikorski–Majski 

– omawia okoliczności 

powstania i wyjścia 

Armii Polskiej gen. 

Andersa z ZSRR 

– wyjaśnia okoliczności 

zerwania stosunków 

dyplomatycznych 

polskiego rządu 

emigracyjnego z ZSRR 

– wymienia decyzje 

konferencji teherańskiej 

w sprawie polskiej 

–  wymienia główne 

organizacje 

konspiracyjne Polskiego 

Państwa Podziemnego 

–  przedstawia główne 

kierunki działań ZWZ-

AK 

–  wymienia 

najważniejsze akcje 

okupanta niemieckiego i 

radzieckiego wobec 

społeczeństwa polskiego 

–  wymienia tworzące 

się ośrodki przyszłej 

polskiej władzy 

komunistycznej w ZSRR 

i pod okupacją 

niemiecką 

– omawia postawę 

mocarstw wobec 

powstania 

warszawskiego 

– omawia dysproporcje 

w uzbrojeniu 

powstańców i wojsk 

niemieckich, korzystając 

ze schematu 

– ocenia skutki 

powstania 

warszawskiego 

 

 

- umiejętność: 

skutecznego 

porozumiewania się w 

różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego 

punktu widzenia i 

uwzględniania poglądów 

innych ludzi, 

poprawnego 

posługiwania się 

językiem ojczystym, 

przygotowania do 

publicznych wystąpień 

 



ZWZ-AK  

–  omawia założenia 

akcji „Burza” 

– wymienia główne 

przyczyny wybuchu 

powstania 

warszawskiego 

 

 

 

 

 

 

Świat i Europa w półwieczu po II wojnie światowej 

Niedostateczny – uczeń: Dopuszczający – uczeń: Dostateczny – uczeń: Dobry – uczeń:  Bardzo dobry - uczeń Celujący – uczeń: 

- nie potrafi zdefiniować 

większości ze 

wskazanych dla 

wyższych ocen pojęć i  

postaci lub podaje 

definicje błędne; 

- nie potrafi określić 

znaczenia dat 

wskazanych dla 

wyższych ocen 

- nie potrafi 

scharakteryzować 

żadnego ze wskazanych 

dla wyższych ocen 

zagadnień  

historycznych; 

- nie opanował 

umiejętności 

wskazanych dla 

wyższych ocen 

 

 

- poprawnie 

charakteryzuje tylko 

niektóre z podanych 

niżej pojęć, postaci, dat i 

zagadnień historycznych; 

definiuje je 

nieprecyzyjnie, 

cząstkowo i z błędami 

(lub tylko przy pomocy 

nauczyciela);   

- wykonuje zadania lub 

opracowuje wypowiedzi 

świadczące o znikomym  

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności, 

popełnia wiele błędów; 

- objaśnia pojęcia: 

Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, prawo 

weta, Karta Narodów 

Zjednoczonych, 

denazyfikacja, 

demilitaryzacja, 

dekartelizacja, 

demokratyzacja, 

sowietyzacja, 

eksterminacja, kraje 

demokracji ludowej, 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla 

oceny dopuszczającej (z 

tym, że pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne 

charakteryzuje w pełni 

poprawnie); 

- poprawnie 

charakteryzuje podane 

niżej pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne; 

- wykonuje zadania lub 

opracowuje wypowiedzi 

świadczące o 

częściowym, 

zawierającym błędy 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności; 

- objaśnia pojęcia: 

członkowie stali Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, 

traktaty paryskie, bomba 

termojądrowa 

Sojusznicza Rada 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen; 

- poprawnie 

charakteryzuje podane 

niżej pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne;  

- wykonuje samodzielnie 

zadania lub opracowuje 

wypowiedzi świadczące 

o dobrym, choć nie 

pogłębionym 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności; 

- objaśnia pojęcia: 

Niemiecka 

Socjalistyczna Partia 

Jedności (SED), Unia 

Chrześcijańskich 

Demokratów (CDU), 

Socjaldemokratyczna 

Partia Niemiec (SPD),  

* taktyka salami, Viet 

Minh, Vietcong, 

ofensywa Tet, Czerwoni 

Khmerowie, sandiniści, 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen; 

- w poprawny i 

pogłębiony sposób 

definiuje wszystkie 

wskazane dla niższych 

ocen pojęcia, postacie i 

daty; 

- w poprawny i 

pogłębiony sposób oraz z 

własnymi 

przemyśleniami;  

charakteryzuje podane 

dla niższych ocen oraz 

wskazane niżej problemy 

historyczne; 

- wykonuje samodzielnie 

zadania lub opracowuje 

wypowiedzi świadczące 

o dobrym, pogłębionym 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności 

 

- umiejętność: 

odnoszenia do praktyki 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen, 

szczególnie  spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą, a ponadto 

wykazuje się dobrą 

znajomością: 

- wybranych pojęć, 

postaci, dat i problemów 

historycznych oraz 

umiejętności spoza  list 

przewidzianych dla ocen 

niższych, 

- bieżących dyskusji 

historycznych i 

publicystycznych 

dotyczących ważnych 

problemów historii 

najnowszej, szczególnie 

z zakresu historii Polski  

 

a także  

- z sukcesami 

uczestniczy w 

konkursach i 



ateizacja, monopartia, 

realizm socjalistyczny, 

Rada Wzajemnej 

Pomocy Gospodarczej, 

żelazna kurtyna, 

doktryna 

powstrzymywania, CIA, 

plan Marshalla, 

integracja europejska, 

blokada, NATO, RFN, 

NRD, Berlin Zachodni, 

wyścig zbrojeń, program 

czterech D, kolektywne 

kierownictwo, 

wypaczenia komunizmu, 

mur berliński, 

antykolonializm, blokada 

morska, organizacje 

terrorystyczne, praska 

wiosna, Pentagon, 

„imperium zła”, CIA, 

gwiezdne wojny, dżihad, 

pierestrojka, głasnost’, 

jesień ludów, Wspólnota 

Niepodległych Państw 

elektrownia atomowa, 

integracja europejska, 

plan Marshalla, 

Europejska Wspólnota 

Węgla i Stali, traktaty 

rzymskie, Europejska 

Wspólnota Energii 

Atomowej, Europejska 

Wspólnota Gospodarcza, 

Rada Europy, Komisja 

Europejska, Parlament 

Europejski 

– wskazuje na mapie: 

Nowy Jork, Poczdam, 

członków NATO, UW, 

EWG i RWPG, podział 

Niemiec na strefy 

okupacyjne, zdobycze 

Kontroli, Kominform, 

Bizonia, Trizonia, 

Japońskie Siły 

Samoobrony 

doktryna Breżniewa 

afera Watergate, 

„socjalizm z ludzką 

twarzą”,  

aksamitna rewolucja,  

kontras, mudżahedini, 

pociski przeciwlotnicze 

Stinger, finlandyzacja, 

Wielka Serbia, pucz 

Janajewa 

* (PP) oligarchowie, 

wahabici, pucz Ruckoja 

 – wskazuje na mapie: 

* Dodekanez, Istrię, 

Dobrudżę, Besarabię, 

północną Bukowinę, 

Siedmiogród, Ruś 

Zakarpacką,  

Bandung, Kongo, Laos, 

Kambodżę, Chile, 

Nikaraguę,  

 Grenadę, Nikaraguę, 

Angolę, Czernobyl, 

Jugosławię, Serbię, 

Czarnogórę, Słowenię, 

Chorwację, Bośnię i 

Hercegowinę, 

Macedonię, Kosowo,  

* Czeczenię,  

członków Wspólnot 

Europejskich 

–objaśnia znaczenie dat 

 24 X 1945, 17 VII- 2 

VIII 1945, IX 1947, 

23/24 VI 1948, 25 VI 

1950,  

5 III 1953, 1957, 1955, 

1959, 1965, 1975 

* VI 1953,  

Czerwone Brygady, 

Frakcja Czerwonej 

Armii, stelth, pociski 

manewrujące Cruise, 

Karta 77, sandiniści, 

UNITA, Rada 

Gospodarcza Europy 

– omawia 

działalność: 

* Seweryny 

Szmaglewskiej,  

Gieorgija Malenkowa, 

Mohammada 

Mosaddegha, Rezy 

Pahlawiego, Patrice’a 

Lumumby, Mobutu Sese 

Seko, Olega 

Pieńkowskiego, 

Salvadora Allende, 

Augusto Pinocheta, 

Gustáva Husáka, , Jurija 

Andropowa, Konstantina 

Czernienki, Envera 

Hoxhy, Aloda De 

Gasperi, Paula Henriego 

Spaaka 

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– * militarna siła ZSRR 

 

– ocenia rolę doktryny 

powstrzymywania i planu 

Marshalla w dziejach 

świata 

– omawia genezę i 

przebieg konfliktu 

koreańskiego z 

uwzględnieniem 

szerokiego tła sytuacji 

międzynarodowej 

– * (PP) wskazuje 

długofalowe skutki 

zdobytej wiedzy oraz 

doświadczeń i nawyków 

– skutecznego 

porozumiewania się w 

różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego 

punktu widzenia i 

uwzględniania poglądów 

innych ludzi, 

poprawnego 

posługiwania się 

językiem ojczystym, 

przygotowania do 

publicznych wystąpień 

– efektywnego 

współdziałania w 

zespole i pracy w grupie, 

budowania więzi 

międzyludzkich, 

podejmowania 

indywidualnych i 

grupowych decyzji, 

skutecznego działania na 

gruncie zachowania 

obowiązujących norm 

– rozwiązywania 

problemów w twórczy 

sposób 

– odnoszenia do praktyki 

zdobytej wiedzy oraz 

doświadczeń i nawyków 

– rozwijanie 

sprawności umysłowych 

oraz osobistych 

zainteresowań 

– planowania, 

organizowania i 

oceniania własnej nauki, 

przyjmowania za nią 

coraz większej 

odpowiedzialności 

 

olimpiadach 

przedmiotowych 

 

 

 

 



terytorialne ZSRR, RFN, 

NRD, Berlin Zachodni, 

ChRL, Tajwan, Koreę 

(PP) San Francisco, 

Wyspy Kurylskie, 

Sachalin, Fulton,  

Egipt, Węgry, Berlin, 

Kubę, Wietnam, 

Afganistan, 

Czechosłowację 

USA, ZSRR, Afganistan, 

Czechosłowację, Węgry, 

Bułgarię, Rumunię, 

Rosję, NRD, RFN 

–objaśnia znaczenie dat 

26 VI 1945, VII-VIII 

1945, 5 III 1946, 4 IV 

1949, 1950-1953,  

1953, 1956, 1961, 1962, 

1973, 1979, 1989, 1991, 

1957, 1992, 2004,  

– omawia 

działalność: 

Józefa Stalina, Harry’ego 

Trumana, Josipa Broz 

Tity, Władysława 

Gomułki, Winstona 

Churchilla, George’a 

Marshalla, Mao 

Zedonga, Kim Ir Sena, 

Nikity Chruszczowa, 

Dwighta Eisenhowera, 

Johna F. Kennedy’ego, 

Fidela Castro, Leonida 

Breżniewa, Lyndona 

Johnsona, Richarda 

Nixona, Mao Zedonga,  

Ronalda Reagana, Jana 

Pawła II, Michaiła 

Gorbaczowa, Václava 

Havla, Borysa Jelcyna, 

Władimira Putina, 

Winstona Churchilla, 

 1985, 1986, 9 XI 1989, 

12 IX 1990, 3 X 1990, 8 

XII 1991, 1991-1995, 

1999, 1994-1997,  

1948, 1951, 1965, 1973, 

1981, 1985, 1986, 1995,  

– omawia 

działalność: 

Konrada Adenauera, 

Waltera Ulbrichta, 

Chiang Kai-sheka, 

Douglasa MacArthura, 

Kim Dzong Ila 

Aleksandra Dubčeka 

 Ławrentija Berii, 

Wiaczesława Mołotowa, 

Waltera Ulbrichta, 

Gamela Nasera, Imre 

Nagya, Jánosa Kádára,  

 Jurija Gagarina, 

Ho Chi Minha, Geralda 

Forda, Pol Pota, 

Charles’a de Gaulle’a, 

Ernesta Ché Guevary,  

Margaret Thatcher, 

Helmuta Kohla, 

Muammara al-

Kaddafiego Nicolae 

Ceauşescu, Slobodana 

Miloševicia,  

* (PP) Dżochara 

Dudajewa,  

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– * paryskie traktaty 

pokojowe 

– wojna koreańska 

– * długofalowe skutki 

wojny koreańskiej 

– * ostatnie lata życia 

Stalina 

– * berliński czerwiec 

wojny koreańskiej 

– wskazuje rozbieżności 

między siłą militarną i 

polityczną ZSRR a 

potencjałem 

ekonomicznym 

– prezentuje główne 

założenia polityki 

wewnętrznej Reagana 

– wszechstronnie 

prezentuje genezę, 

przebieg i skutki jesieni 

narodów w 1989 

– wskazuje pozytywne i 

negatywne długofalowe 

skutki jesieni ludów 

– opisuje genezę, 

przebieg i skutki 

konfliktu na Bałkanach 

– omawia skuteczność 

instytucji 

międzynarodowych 

współczesnego świata 

– wszechstronnie 

przedstawia przebieg 

rozpadu ZSRR 

– * opisuje genezę, 

przebieg i skutki 

konfliktu w Czeczenii 

– ocenia zjawisko 

integracji europejskiej 

– wskazuje pozytywne i 

negatywne skutki 

integracji europejskiej 

 

- umiejętność: 

efektywnego 

współdziałania w zespole 

i pracy w grupie, 

budowania więzi 

międzyludzkich, 

podejmowania 

indywidualnych i 



Jeana Moneta, Konrada 

Adenauera, Roberta 

Schumana, 

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– powstanie ONZ 

– konferencja w 

Poczdamie 

– stalinizacja Europy 

Środkowo-Wschodniej 

– doktryna 

powstrzymywania 

– plan Marshalla 

– geneza zimnej wojny 

– problem niemiecki po II 

wojnie światowej 

– powstanie NATO 

– śmierć Stalina i jej 

konsekwencje 

– powstanie węgierskie 

(1956) 

– narastanie zimnej wojny 

– kryzys berliński i 

kubański 

– kryzys w USA i wojna w 

Wietnamie 

– wzrost strefy wpływów 

ZSRR w latach 60. i 70. 

XX w. 

– geneza i objawy kryzysu 

wewnętrznego w ZSRR 

– nowa polityka 

amerykańska – rządy 

Reagana 

– polityka Gorbaczowa w 

ZSRR 

– jesień ludów w Europie 

Środkowo-Wschodniej 

– zjednoczenie Niemiec 

– rozpad ZSRR 

– geneza integracji 

europejskiej 

1953 

– walka o władzę w ZSRR 

po śmierci Stalina 

– odprężenie w stosunkach 

międzynarodowych w 

drugiej połowie lat 50. 

XX w. 

– kryzys sueski (1956) 

– * militarna siła ZSRR 

– praska wiosna (1968) 

– geneza i objawy kryzysu 

wewnętrznego w ZSRR 

– * ostatnie lata życia 

Stalina 

– śmierć Stalina i jej 

konsekwencje 

– * berliński czerwiec 

1953 

– walka o władzę w ZSRR 

po śmierci Stalina 

– odprężenie w stosunkach 

międzynarodowych w 

drugiej połowie lat 50. 

XX w. 

– kryzys sueski (1956) 

– praska wiosna (1968) 

– * nowe technologie 

militarne  

– * Rosja Jelcyna 

– * konflikt bałkański 

– struktury Unii 

Europejskiej 

– Polska w Unii 

Europejskiej 

 

– przedstawia genezę 

powstania dwóch państw 

niemieckich 

– omawia politykę 

mocarstw w czasach 

zimnej wojny, 

uwzględniając zjawiska 

polityczne i 

grupowych decyzji, 

skutecznego działania na 

gruncie zachowania 

obowiązujących norm 

– rozwiązywania 

problemów w twórczy 

sposób 

– poszukiwania, 

porządkowania i 

wykorzystywania 

informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się 

technologią informacyjną 

 



– proces powstawania Unii 

Europejskiej 

 

– omawia genezę 

powstania NATO 

– (P) omawia główne 

tezy i znaczenie XX 

Zjazdu KPZR 

– podaje przykłady 

konfliktów mocarstw w 

czasie zimnej wojny 

–  przedstawia różne 

płaszczyzny konfliktu 

między ZSRR i USA 

– przedstawia objawy 

kryzysu USA w latach 

60. i 70. XX w. 

– prezentuje wewnętrzne 

i zewnętrzne przyczyny 

kryzysu w ZSRR 

– opisuje główne cechy 

przemian politycznych w 

okresie jesieni ludów 

– wymienia przyczyny 

integracji europejskiej 

– przedstawia główne 

etapy tworzenia Unii 

Europejskiej 

 

ekonomiczne 

– przedstawia główne 

założenia polityki 

zagranicznej ZSRR i 

USA 

– przedstawia 

zmniejszanie się roli 

Francji i Wielkiej 

Brytanii w świecie w 

okresie zimnej wojny 

– * przedstawia główne 

fakty związane z 

podbojem kosmosu 

– * przedstawia główne 

fakty związane z 

wyścigiem zbrojeń w 

czasie zimnej wojny 

– wskazuje przykłady 

walki podejmowanej 

przez administrację USA 

Reagana z ZSRR 

– wyjaśnia 

propagandowe i 

rzeczywiste założenia 

planów reform 

Gorbaczowa 

– omawia proces 

rozpadu ZSRR 

– * prezentuje główne 

cechy polityczne i 

ekonomiczne Rosji 

czasów Jelcyna 

 

- umiejętność: 

skutecznego 

porozumiewania się w 

różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego 

punktu widzenia i 

uwzględniania poglądów 

innych ludzi, 

poprawnego 

posługiwania się 



językiem ojczystym, 

przygotowania do 

publicznych wystąpień 

 

 

Polska Rzeczpospolita Ludowa i początki III Rzeczypospolitej 

Niedostateczny – uczeń: Dopuszczający – uczeń: Dostateczny – uczeń: Dobry – uczeń:  Bardzo dobry - uczeń Celujący – uczeń: 

- nie potrafi zdefiniować 

większości ze 

wskazanych dla 

wyższych ocen pojęć i  

postaci lub podaje 

definicje błędne; 

- nie potrafi określić 

znaczenia dat 

wskazanych dla 

wyższych ocen 

- nie potrafi 

scharakteryzować 

żadnego ze wskazanych 

dla wyższych ocen 

zagadnień  

historycznych; 

- nie opanował 

umiejętności 

wskazanych dla 

wyższych ocen 

 

:  

 

- poprawnie 

charakteryzuje tylko 

niektóre z podanych 

niżej pojęć, postaci, dat i 

zagadnień historycznych; 

definiuje je 

nieprecyzyjnie, 

cząstkowo i z błędami 

(lub tylko przy pomocy 

nauczyciela);   

- wykonuje zadania lub 

opracowuje wypowiedzi 

świadczące o znikomym  

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności, 

popełnia wiele błędów; 

- objaśnia pojęcia: 

PPS, SL, SD, PPR, 

reforma rolna, 

konfiskata, parcelacja, 

obszarnicy, Tymczasowy 

Rząd Jedności 

Narodowej, proces 

szesnastu, państwo 

jednolite narodowo, 

Polskie Stronnictwo 

Ludowe, Stronnictwo 

Pracy, WiN, akcja 

„Wisła”, referendum 

ludowe, Milicja 

Obywatelska, Urząd 

Bezpieczeństwa, 

cenzura, Sejm 

Ustawodawczy, 

demokracja ludowa 

Kominform, system 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i umiejętnościami 

przewidzianymi dla 

oceny dopuszczającej (z 

tym, że pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne 

charakteryzuje w pełni 

poprawnie); 

- poprawnie 

charakteryzuje podane 

niżej pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne; 

- wykonuje zadania lub 

opracowuje wypowiedzi 

świadczące o 

częściowym, 

zawierającym błędy 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności; 

- objaśnia pojęcia: 

partie koncesjonowane, 

organizacja „Nie”, Rząd 

Tymczasowy, „zapluty 

karzeł reakcji”, 

Delegatura Sił Zbrojnych 

na Kraj, Narodowe 

Zjednoczenie Wojskowe, 

Ukraińska Powstańcza 

Armia, Korpus 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, 

Ochotnicza Rezerwa 

Milicji Obywatelskiej, 

Główny Urząd Kontroli 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen; 

- poprawnie 

charakteryzuje podane 

niżej pojęcia, postacie, 

daty i zagadnienia 

historyczne;  

- wykonuje samodzielnie 

zadania lub opracowuje 

wypowiedzi świadczące 

o dobrym, choć nie 

pogłębionym 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności; 

- objaśnia pojęcia: 

* Robotnicza Partia 

Polskich Socjalistów,  

Komisja Księży przy 

Związku Bojowników o 

Wolność i Demokrację, 

ZiSPo, Front Jedności 

Narodu,  

* (PP) układ zgorzelecki,  

Niezależna Oficyna 

Wydawnicza NOWA, * 

(PP) SALT 1, SALT 2,  

Trójkąt Weimarski, 

Grupa Wyszehradzka 

– omawia 

działalność: 

Stanisława 

Popławskiego, 

* (PP) Willy Brandta,  

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen; 

- w poprawny i 

pogłębiony sposób 

definiuje wszystkie 

wskazane dla niższych 

ocen pojęcia, postacie i 

daty; 

- w poprawny i 

pogłębiony sposób oraz 

z własnymi 

przemyśleniami;  

charakteryzuje podane 

dla niższych ocen oraz 

wskazane niżej problemy 

historyczne; 

- wykonuje samodzielnie 

zadania lub opracowuje 

wypowiedzi świadczące 

o dobrym, pogłębionym 

opanowaniu wskazanych 

niżej umiejętności 

- umiejętność: 

odnoszenia do praktyki 

zdobytej wiedzy oraz 

doświadczeń i nawyków 

– skutecznego 

porozumiewania się w 

różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego 

punktu widzenia i 

uwzględniania poglądów 

innych ludzi, 

- potrafi wykazać się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

przewidzianymi dla  

niższych ocen, 

szczególnie  spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą, a ponadto 

wykazuje się dobrą 

znajomością: 

- wybranych pojęć, 

postaci, dat i problemów 

historycznych oraz 

umiejętności spoza  list 

przewidzianych dla ocen 

niższych, 

- bieżących dyskusji 

historycznych i 

publicystycznych 

dotyczących ważnych 

problemów historii 

najnowszej, szczególnie 

z zakresu historii Polski  

 

a także  

- z sukcesami 

uczestniczy w 

konkursach i 

olimpiadach 

przedmiotowych 

 

 



wielopartyjny, PSL, SL, 

ZSL, SD, SP, PPR, PPS, 

Polska Zjednoczona 

Partia Robotnicza, 

monopartyjność, 

centralne sterowanie 

gospodarką, system 

nakazowo-rozdzielczy, 

nacjonalizacja 

gospodarki, 

kolektywizacja, 

przodownik pracy, 

realizm socjalistyczny, 

PRL, puławianie, 

natolińczycy, poznański 

czerwiec, polski 

październik, repatrianci, 

syjonizm, wydarzenia 

grudniowe 1970, „druga 

Polska”, wyż 

demograficzny, ruble 

transferowe, Państwowe 

Gospodarstwo Rolne 

(PGR), urlop 

macierzyński, 

antypartyjna opozycja, 

Komitet Obrony 

Robotników (KOR), 

Ruch Obrony Praw 

Człowieka  i 

Obywatela (ROPCiO), 

Sobór Watykański II, 

sierpień 1980, strajk 

solidarnościowy, 21 

postulatów, 

Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy, 

Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy 

„Solidarność”, 

Zmotoryzowane Odwody 

Milicji Obywatelskiej 

(ZOMO), ciche 

Prasy, Publikacji i 

Widowisk, plan 

sześcioletni, 

Biuro Informacyjne Partii 

Komunistycznych i 

Robotniczych, 

„odchylenia prawicowo-

nacjonalistyczne”, 

„gomułkowszczyzna”, 

„bitwa o handel”, ruch 

„księży patriotów”, 

 „mała stabilizacja”, 

peregrynacja, Związek 

Bojowników o Wolność i 

Demokrację,  

 wielka płyta, fabryki 

domów, Fiat 126p, 

konsumpcja kredytów, 

„Dziennik telewizyjny”, 

„Trybuna Ludu”, organ 

prasowy 

równowaga strachu, 

Konferencja 

Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie, 

Akt końcowy KBWE, 

ratyfikacja,  

* détente, nowelizacja, 

przewodnia siła narodu 

Ruch Młodej Polski, 

Wolne Związki 

Zawodowe, Niezależne 

Zrzeszenie Studentów, 

NSZZ Rolników 

Indywidualnych, 

„Tygodnik Solidarność” 

 prowokacja bydgoska, 

Przesłanie do ludzi pracy 

Europy Wschodniej, 

Wojskowa Rada Ocalenia 

Narodowego (WRON),  

spółki nomenklaturowe, 

indeksacja, 

Jana XXIII, Pawła VI, 

Gustáva Husáka, 

Stanisława Kociołka, 

Janka Wiśniewskiego, 

Piotra Jaroszewicza, 

Mirosława 

Hermaszewskiego,  

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– * Ludowe Wojsko 

Polskie 

– reakcje świata na 

wprowadzenie stanu 

wojennego w Polsce 

 

 

– wskazuje długofalowe 

skutki II wojny 

światowej 

– wskazuje 

międzynarodowe 

uwarunkowania 

ukształtowania polskiej 

granicy państwowej po 

II wojnie światowej 

– przedstawia rolę 

Kominformu w dziejach 

Polski 

– wyjaśnia problem 

stalinizmu w Polsce, 

uwzględniając zjawiska 

polityczne, ideologiczne 

i kulturowe 

– porównuje sytuację w 

Polsce z sytuacją w 

innych krajach 

demokracji ludowej 

–  porównuje i ocenia 

wydarzenia 

poznańskiego czerwca i 

powstania węgierskiego 

w 1956 

poprawnego 

posługiwania się 

językiem ojczystym, 

przygotowania do 

publicznych wystąpień 

– efektywnego 

współdziałania w 

zespole i pracy w grupie, 

budowania więzi 

międzyludzkich, 

podejmowania 

indywidualnych i 

grupowych decyzji, 

skutecznego działania na 

gruncie zachowania 

obowiązujących norm 

– rozwiązywania 

problemów w twórczy 

sposób 

– odnoszenia do 

praktyki zdobytej wiedzy 

oraz doświadczeń i 

nawyków 

– rozwijanie 

sprawności umysłowych 

oraz osobistych 

zainteresowań 

– planowania, 

organizowania i 

oceniania własnej nauki, 

przyjmowania za nią 

coraz większej 

odpowiedzialności 

 



podwyżki, uniwersytet 

latający, kluby 

inteligencji katolickiej 

(KIK), Konfederacja 

Polski Niepodległej 

(KPN), stan wojenny, 

strajk ostrzegawczy, 

strajk generalny, system 

kartkowy, internowanie, 

„Trybuna Ludu”, opór 

cywilny, delegalizacja, 

sankcje gospodarcze, 

Polska Zjednoczona 

Partia Robotnicza, 

Okrągły Stół, sejm 

kontraktowy, 

Obywatelski Klub 

Parlamentarny, wojna na 

górze, III 

Rzeczpospolita, Unia 

Wolności, Sojusz Lewicy 

Demokratycznej, 

lustracja, afera teczkowa, 

Polskie Stronnictwo 

Ludowe, ugrupowania 

postsolidarnościowe, 

ugrupowania 

postkomunistyczne, lista 

Macierewicza, Akcja 

Wyborcza Solidarność, 

Platforma Obywatelska, 

Prawo i Sprawiedliwość, 

Liga Polskich Rodzin, 

„Samoobrona”, 

transformacja, plan 

Balcerowicza 

– wskazuje na mapie: 

Odrę, Nysę Łużycką, 

linię Curzona, granice 

Polski po II wojnie 

światowej, Ziemie 

Odzyskane, Kresy 

Wschodnie, Zaolzie, 

Socjaldemokracja 

Rzeczypospolitej 

Polskiej, Porozumienie 

Centrum, Ruch 

Obywatelski Akcja 

Demokratyczna, Unia 

Demokratyczna, Kongres 

Liberalno-

Demokratyczny, 

Bezpartyjny Blok 

Wspierania Reform, Unia 

Polityki Realnej, 

Konfederacja Polski 

Niepodległej, 

Zjednoczenie 

Chrześcijańsko-

Narodowe, Partia 

Chrześcijańskich 

Demokratów, 

Porozumienie Ludowe,  

– wskazuje na mapie: 

Falaise, Arnhem, 

Ankonę, Bolonię, 

Budziszyn, 

Nową Hutę, główne 

ośrodki przemysłowe 

powstałe w okresie 

stalinizmu, 

miejsca najważniejszych 

inwestycji gospodarczych 

z lat 1956-1970, 

miejsca najważniejszych 

inwestycji gospodarczych 

z lat 1970-1980,  

(P) Ursus, Płock, Gdańsk 

* trasę pierwszej 

pielgrzymki Jana Pawła 

II po Polsce 

–objaśnia znaczenie dat 

31 XII 1944, 6 IX 1944, 

19 I 1945, 4-11 II 1945, 

27 III 1945, 1 VII 1945, 

IX 1947, 22 VII 1952, 

– prezentuje politykę 

ekonomiczną Polski w 

czasach Gomułki i jej 

skutki 

– przedstawia okres 

rządów Gierka, 

uwzględniając 

międzynarodową i 

wewnętrzną sytuację 

polityczną i 

ekonomiczną 

– ocenia postawę Gierka 

– omawia politykę 

ekonomiczną Gierka i jej 

dalekosiężne 

konsekwencje 

– * wyjaśnia znaczenie 

détente z 

uwzględnieniem sytuacji 

międzynarodowej i 

wewnętrznej Polski 

– wskazuje długofalowe 

skutki Aktu końcowego 

KBWE 

– wyjaśnia 

międzynarodową 

sytuację Polski w 1980 

– ocenia postawę władz 

komunistycznych 

wprowadzających stan 

wojenny 

–  wskazuje wewnętrzne 

i zewnętrzne 

uwarunkowania 

przemian w Polsce w 

latach 1988-1989 

– wskazuje cele 

polityczne PZPR w 1989 

i sposób ich 

zrealizowania 

– wielostronnie ocenia 

przemiany w Polsce po 

1989 



Kotlinę Kłodzką, 

Bieszczady, granice 

Polski, Gdańsk, Helsinki, 

Radom, Katowice 

–objaśnia znaczenie dat 

II 1944, 30 VI 1946, 19 I 

1947,1948-1956, 1952, 

1953, VI 1956, X 1956, 

III 1968, XII 1970, VI 

1976, X 1978, 1979, VIII 

1980,  

13 XII 1981, 1989, 4 VI 

1989, 1990, 1991, 2 IV 

1997, 1993, 1999, 2004 

– omawia 

działalność: 

Stanisława 

Mikołajczyka, Edwarda 

Osóbki-Morawskiego, 

Leopolda Okulickiego, 

Józefa Stalina, Winstona 

Churchilla, Franklina D. 

Roosevelta, Harry’ego 

Trumana, Jana 

Stanisława 

Jankowskiego, 

Kazimierza Pużaka, 

Władysława Gomułki, 

Bolesława Bieruta, 

Józefa Cyrankiewicza,  

Władysława Gomułki, 

Bolesława Bieruta, 

Hilarego Minca, Jakuba 

Bermana, Stefana 

Wyszyńskiego, 

Władysława Gomułki, 

Stefana Wyszyńskiego, 

Mieczysława Moczara, 

Edwarda Gierka, 

Władysława Gomułki, 

Leonida Breżniewa, 

Karola Wojtyły (Jana 

Pawła II), Lecha Wałęsy, 

28 VI 1956, 1965, 1966, 

1962-1965, 1975, VI 

1979, XI 1980,  

III 1981, V 1981, XII 

1982, VI 1983, VII 1983, 

1988, 6 II-5 IV 1989  

– omawia 

działalność: 

 Stanisława Maczka, 

Kazimierza 

Sosabowskiego, 

Władysława Andersa, 

Michała Żymierskiego, 

Karola Świerczewskiego, 

Tomasza 

Arciszewskiego, Iwana 

Sierowa, Karola Popiela, 

Jana Rzepeckiego,  

Wincentego 

Pstrowskiego, Adama 

Ważyka, Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego, 

Jerzego 

Andrzejewskiego, 

Tadeusza Borowskiego, 

Stanisława Radkiewicza, 

Witolda Pileckiego, 

Czesława Kaczmarka,  

Józefa Światło, Edwarda 

Ochaba, Romana 

Zambrowskiego, Jakuba 

Bermana, Stanisława 

Radkiewicza, Adama 

Ważyka, Józefa 

Cyrankiewicza, 

Kazimierza Dejmka, 

Jacka Kuronia, Adama 

Michnika, Stefana 

Kisielewskiego,  

Jacka Kuronia, Adama 

Michnika, Bronisława 

Geremka, Jerzego 

Turowicza, Tadeusza 

– wymienia główne 

kierunki polskiej polityki 

zagranicznej po 1989 r. 

 

- umiejętność: 

efektywnego 

współdziałania w 

zespole i pracy w grupie, 

budowania więzi 

międzyludzkich, 

podejmowania 

indywidualnych i 

grupowych decyzji, 

skutecznego działania na 

gruncie zachowania 

obowiązujących norm 

– rozwiązywania 

problemów w twórczy 

sposób 

– poszukiwania, 

porządkowania i 

wykorzystywania 

informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się 

technologią 

informacyjną 

 



Edwarda Gierka, 

Stanisława Kani, 

Wojciecha Jaruzelskiego, 

Lecha Wałęsy, Jana 

Pawła II, Jerzego 

Popiełuszki, Wojciecha 

Jaruzelskiego, Michaiła 

Gorbaczowa, Lecha 

Wałęsy, Leszka 

Balcerowicza, 

Aleksandra 

Kwaśniewskiego,  

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– udział wojsk polskich 

w końcowym etapie II 

wojny światowej 

– Jałta a sprawa polska 

– skutki II wojny 

światowej dla Polski 

– rozwiązanie AK i 

proces szesnastu – 

likwidacja Polskiego 

Państwa Podziemnego 

– referendum (1946) i 

wybory (1947) 

– przejęcie władzy w 

Polsce przez komunistów 

– odsunięcie Gomułki od 

władzy 

– powstanie PZPR 

– terror w Polsce za 

czasów Stalina 

– konstytucja z 1952 

– poznański czerwiec 1956 

– polski październik 

– spór Gomułki z 

Kościołem katolickim 

– marzec 1968 

– stagnacja gospodarcza 

– * układ Cyrankiewicz–

Brandt (1970) 

Mazowieckiego, Leszka 

Moczulskiego, 

Aleksandra Halla, 

Bogdana Borusewicza, 

Anny Walentynowicz, 

Henryka Jankowskiego, 

Ericha Honeckera, 

Ryszarda Kuklińskiego, 

Jimmy’ego Cartera,  

Mehmeda Ali Agcy, 

Stefana Wyszyńskiego, 

Józefa Glempa, Jana 

Lityńskiego, Czesława 

Kiszczaka, Floriana 

Siwickiego, Zbigniewa 

Bujaka, Władysława 

Frasyniuka, Bohdana 

Lisa,  

Czesława Kiszczaka, 

Alfreda Miodowicza, 

Adama Michnika, 

Tadeusza 

Mazowieckiego, 

Bronisława Geremka, 

Mieczysława 

Rakowskiego, Jana 

Krzysztofa Bieleckiego, 

Jarosława Kaczyńskiego, 

Jana Olszewskiego, 

Waldemara Pawlaka, 

Hanny Suchockiej, 

Mariana Krzaklewskiego, 

Józefa Oleksego, 

Włodzimierza 

Cimoszewicza, Jerzego 

Buzka, Leszka Millera, 

Andrzeja Leppera 

- charakteryzuje 

zagadnienia 

historyczne:  

– postawy społeczeństwa 

polskiego wobec nowej 

sytuacji politycznej 



– czerwiec 1976 

– początki 

antykomunistycznej 

opozycji 

– pierwsza pielgrzymka 

Jana Pawła II do Polski 

– sierpień 1980 i powstanie 

NSZZ „Solidarność” 

– geneza wprowadzenia 

stanu wojennego 

– wprowadzenie stanu 

wojennego 

– skutki stanu wojennego 

– geneza Okrągłego Stołu 

– obrady i główne 

postanowienia Okrągłego 

Stołu 

– wybory 4 VI 1989 i ich 

konsekwencje 

– przemiany polityczne w 

III Rzeczypospolitej 

– przemiany ekonomiczne 

 w III Rzeczypospolitej 

 

– wymienia przykłady 

walki polskiego wojska z 

hitlerowcami 

– wymienia 

chronologicznie główne 

wydarzenia związane z 

procesem przejmowania 

władzy w Polsce przez 

komunistów 

– podaje przykłady 

łamania zasad 

demokracji przez 

komunistów 

– podaje przykłady braku 

suwerenności Polski po 

II wojnie światowej 

– definiuje pojęcie 

stalinizm 

– przedstawia główne 

– przemiany gospodarcze 

w dobie stalinizmu 

– kultura, nauka i oświata 

w czasach stalinowskich 

– PRL po śmierci Stalina 

– XX Zjazd KPZR a 

sprawa polska 

– grudzień 1970 

– odsunięcie Gomułki od 

władzy 

– „druga Polska” Edwarda 

Gierka 

– przemiany społeczne 

– * détente 

– Akt końcowy KBWE 

– * nowelizacja konstytucji 

(1976) 

– groźba interwencji sił 

Układu Warszawskiego 

(1980) 

– postawy Polaków wobec 

stanu wojennego 

– polityka zagraniczna III 

Rzeczypospolitej 

– bilans osiągnięć III 

Rzeczypospolitej 

 

– przedstawia postawy 

Polaków po II wojnie 

światowej wobec nowych 

władz, uzasadniając je 

czynnikami 

politycznymi, 

społecznymi, 

ekonomicznymi itp.  

– wyjaśnia genezę 

zapisów w konstytucji z 

1952 r. 

– przedstawia 

wydarzenia poznańskiego 

czerwca, uwzględniając 

polityczną i ekonomiczną 

sytuację 



cechy ustroju 

politycznego Polski w 

okresie stalinowskim 

–przedstawia główne 

cechy ustroju 

ekonomicznego Polski 

czasów stalinizmu 

– wymienia 

charakterystyczne cechy 

kultury polskiej w 

czasach stalinowskich 

– podaje przykłady 

terroru w czasach 

stalinowskich 

– przedstawia przebieg 

wydarzeń poznańskiego 

czerwca 

– omawia okoliczności 

dojścia Gomułki do 

władzy 

– podaje przykłady 

zwalczania wpływów 

Kościoła katolickiego w 

społeczeństwie polskim 

– wyjaśnia genezę, 

przebieg i skutki marca 

1968 

– przedstawia przebieg 

wydarzeń z grudnia 1970 

– omawia okoliczności 

dojścia do władzy Gierka 

– wyjaśnia genezę, 

przebieg i skutki 

przemian gospodarczych 

w Polsce w czasach 

rządów Gierka 

– wymienia główne 

założenia przyjęte na 

Soborze Watykańskim II 

– podaje przykłady 

braku demokracji w PRL 

– wymienia przykłady 

działań opozycyjnych w 

międzynarodową i 

wewnętrzną 

– ocenia postawę 

Gomułki 

– podaje przyczyny 

konfliktu władzy 

komunistycznej z 

Kościołem katolickim 

– wskazuje cechy ustroju 

politycznego i 

ekonomicznego oraz 

kultury w Polsce w 

czasach Gomułki 

– wskazuje cechy ustroju 

politycznego i 

ekonomicz-nego oraz 

kultury polskiej w 

czasach Gierka 

– wymienia główne 

założenia Aktu 

końcowego KBWE 

– * wymienia główne 

założenia nowelizacji 

Konstytucji PRL z 1976 

– wyjaśnia przyczyny 

zwiększenia siły opozycji 

antykomunistycznej w 

latach 70. XX w. 

– wskazuje genezę, 

przebieg i skutki 

wydarzeń czerwcowych 

w 1976  

– wyjaśnia okoliczności 

wprowadzenia stanu 

wojennego, 

uwzględniając sytuację 

międzynarodową 

– opisuje ówczesne 

postawy społeczeństwa 

polskiego wobec stanu 

wojennego 

– przedstawia główne 

wewnętrzne problemy 



latach 70. XX w. 

– wskazuje rolę I 

pielgrzymki Jana Pawła 

II do Polski 

– wskazuje genezę, 

przebieg i skutki 

wydarzeń sierpniowych 

w 1980 

– wyjaśnia przyczyny, 

przebieg i skutki 

wprowadzenia stanu 

wojennego 

– wymienia główne 

przyczyny upadku 

komunizmu w Polsce 

– wymienia główne 

punkty porozumienia 

Okrągłego Stołu 

– wskazuje skutki 

krótko- i długofalowe 

wyborów 4 VI 1989 

– wymienia główne 

przemiany ustrojowe, 

ekonomiczne i kulturalne 

w III Rzeczypospolitej 

polityczne III 

Rzeczypospolitej 

 

- umiejętność: 

skutecznego 

porozumiewania się w 

różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego 

punktu widzenia i 

uwzględniania poglądów 

innych ludzi, 

poprawnego 

posługiwania się 

językiem ojczystym, 

przygotowania do 

publicznych wystąpień 

 

 

 

 


