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1. Oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:
Stopień  pozytywny: celujący            - 6

                   Stopień  pozytywny: bardzo dobry    - 5
                   Stopień  pozytywny:  dobry               - 4
                   Stopień  pozytywny: dostateczny      -   3
                   Stopień  pozytywny:  dopuszczający - 2
                   Stopień  negatywny: niedostateczny  -   1

2. Ocenianie jest jawne, obiektywne i systematyczne. 

3. W celu wszechstronnego zaprezentowania osiągnięć uczniów ocenia się różnorodne przejawy 
ich umiejętności, dokonań i wiedzy. Na ocenę półroczną i roczną z historii składa się wiedza 
merytoryczna, posługiwanie się terminologią właściwą przedmiotowi, umiejętność 
uzasadniania, argumentowania, sposób rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętność 
komunikowania, jasność, precyzyjność wypowiedzi, a także umiejętność powiązania 
wiadomości i wykorzystywania posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. 

4. Sposoby zbierania informacji do oceny:

a) prace pisemne:
-  zadania domowe 
- prace klasowe (testy, sprawdziany) sprawdzające znajomość przerobionego materiału 
- sprawdziany wiedzy uczniów (ok.15 minutowe kartkówki z 3 -5 ostatnich lekcji),

Kryteria oceny z kartkówek i sprawdzianów, odpowiedzi pisemnych są podawane                 
w punktach, z sumy których ustalana jest ocena)

           
                                   100% - 90%   - bardzo dobry

89% - 70%    - dobry
69% - 51%    - dostateczny
50% - 35%    - dopuszczający
34% -   0%    - niedostateczny

b) wypowiedzi ustne:
- odpowiedź ustna ( z materiału przerabianego na 2 ostatnich lekcjach ),
- udział w dyskusji i grach dydaktycznych,
- przygotowywanie referatów lub dodatkowych materiałów prezentowanych następnie w czasie 

lekcji,
- aktywność w czasie lekcji (uczeń bardzo aktywny może otrzymać ocenę bardzo dobrą lub 

dobrą, uczeń mniej aktywny plusa, 5 plusów premiowane są oceną bardzo dobrą).

c) rozwiązywanie krzyżówek, rebusów,

d) prowadzenie zeszytu ćwiczeń

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny negatywnej lub pozytywnej ze sprawdzianu lub kartkówki 
w ciągu  tygodnia, jeżeli zgłosi ten fakt w obecności klasy w czasie, gdy następuje jego  
omówienie.

6. Uczeń, który nie pisał testu (sprawdzianu, kartkówki) z powodu nieobecności 
usprawiedliwionej ma obowiązek napisać go w terminie do dwóch tygodni po teście.                  
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W przypadku niestawienia się na test (kartkówkę) w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną.
Dopuszcza się niepisanie jednej kartkówki w półroczu i tylko wówczas uczeń nie jest 
zobowiązany pisać jej  w innym terminie.

7. Uczeń ma prawo trzy razy być nieprzygotowany do lekcji, ale ma obowiązek o tym 
poinformować nauczyciela na początku lekcji. Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną 
niedostateczną z pracy domowej. Kolejną ocenę niedostateczną ucz. może otrzymać, jeżeli 
ponownie uzyska trzy minusy wpisane ołówkiem do dziennika itd.

8. Uczniowie informowani są o ocenach na bieżąco. 

9. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną, roczną (końcową ) na podstawie ocen cząstkowych z 
uwzględnieniem możliwości i starań ucznia. Uczeń ma prawo dokonać samooceny.

10. Informacje o postępach ucznia przekazywane są rodzicom podczas indywidualnych konsultacji. 
Nauczyciel przechowuje sprawdzone prace ucznia do końca danego roku szkolnego i na 
wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnia je na terenie szkoły.

11. Informacja o przewidywanej ocenie śródrocznej i  rocznej jest przekazywana uczniom i 
rodzicom.

Uczeń, który nie zgadza się z przewidywaną oceną roczną ma prawo złożyć u nauczyciela wniosek 
z uzasadnieniem o zmianę oceny. W przypadku zasadnego wniosku uczeń przystępuje do 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności z danego roku w obecności nauczyciela uczącego oraz 
innego nauczyciela przedmiotu. Termin sprawdzianu wyznacza nauczyciel lub dyrektor szkoły.

Na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną lub roczną.

12. W przypadku nieklasyfikowania uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny złożony z części pisemnej 
i ustnej. Wymagania egzaminacyjne i egzamin przygotowuje nauczyciel uczący (zgodnie z 
wewnątrzszkolnym ocenianiem Statutu szkoły )

13. Uczeń, który otrzymuje śródroczną ocenę niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia 
braków z przedmiotu w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela uczącego.

14. Kryteria oceniania:

Ocena dopuszczający.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na 
poziomie wymagań koniecznych (jest to podstawowa wiedza i umiejętności niezbędne do 
wykonania samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności) :
- posiada  minimalną, wybiórczą wiedzę z historii Polski i świata,
- zna podstawowe (najważniejsze) pojęcia z zakresu historii,
- potrafi uszeregować wydarzenia w czasie, potrafi określić kolejność dwóch lub trzech 

wydarzeń,
- potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem lub encyklopedią aby zgromadzić z pomocą 

n – la podstawowe informacje dla opisu i oceny faktów,
- przy pomocy nauczyciela potrafi ocenić dane wydarzenie i uzasadnić własne stanowisko,
- kojarzy postacie historyczne z wydarzeniami.  
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Ocena dostateczny:
           

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował kompetencje określone poziomem 
wymagań koniecznych i podstawowych (tzw. wymagania podstawowe):
- dysponuje w stopniu dostatecznym zasobem wiedzy przewidzianej przez program nauczania,
- zna wybrane daty, fakty i pojęcia złożone,
- zna przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń oraz rolę niektórych  postaci historycznych  

w tych wydarzeniach,
- potrafi z pomocą nauczyciela uporządkować chronologicznie fakty i wydarzenia (ustalić 

następstwo w czasie faktów i wydarzeń historycznych),a następnie nanieść je na linię czasu,
- zna podstawowe źródła wiedzy o przeszłości i wyciąga proste wnioski z otrzymanych  

informacji,
- potrafi zredagować notatkę, ułożyć plan i przedstawić ogólną rekonstrukcję wydarzeń na 

podstawie treści podręcznika,
- stara się poprawnie wyrażać swoje myśli nt. wydarzeń historycznych w mowie i piśmie.

Ocena dobry:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wymaganą programem nauczania danej
klasy (z tzw. wymagań ponadpodstawowych)::
- zna daty, fakty i pojęcia złożone,
- zna postacie historyczne i potrafi ocenić ich rolę w omawianych wydarzeniach,
- potrafi określić czas trwania wydarzeń (zna daty początkowe i końcowe omawianych 

wydarzeń),
- potrafi wyjaśnić zależności między różnymi dziedzinami życia człowieka, dostrzega dynamikę 

zmian w przeszłości,   a także porównując wydarzenia z przeszłości dostrzega analogie 
historyczne,

- potrafi wyjaśnić różnice w opisie tych samych wydarzeń  przez różnych autorów ( rozumie tekst
źródłowy i potrafi go zinterpretować),

- prawidłowo posługuje się terminologią historyczną i wykorzystuje mapę jako źródło informacji,
- jest aktywny na lekcjach (bierze udział w dyskusji, prezentuje własne zdanie), wykonuje prace 

związane z procesem lekcyjnym i jest kreatywny ( uczestniczy w inscenizacjach lekcyjnych  i 
chętnie wchodzi w role).

Ocena bardzo dobry:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę określoną programem oraz 
wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań przedmiotem, poprzez 
uczestnictwo w szkolnych konkursach historycznych:
- posiada kompetencje określone wymaganiami  na niższe oceny pozytywne, całość wymagań 

podstawowych i ponadpodstawowych określonych dla danej klasy,
- zna daty faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,
- zna zależność między dziejami Polski i powszechnymi
- zna źródła historyczne i ocenia ich przydatność do rekonstrukcji wydarzeń historycznych,
- potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w różnych źródłach historycznych i środkach wiedzy 

historycznej  (podręcznik, różne rodzaje map, tekst źródłowy, literatura dodatkowa), 
- na podstawie różnych przekazów źródłowych i wiedzy ogólnej potrafi przedstawić własny 

obraz przeszłości oraz formułować własne wnioski, oceny i sądy historyczne oraz je uzasadnić 
(np. biorąc udział w dyskusji),
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- dostrzega związek między wydarzeniami z przeszłości a teraźniejszością,
- potrafi rozpoznać rodzaje tempa zmian i wyjaśnić różnice (gwałtowne – rewolucyjne, stopniowe

– ewolucyjne)

Ocena celujący:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązkowe 
wymagania programowe, systematycznie pracuje nad pogłębieniem wiedzy  historycznej, czyta 
książki historyczne, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i 
olimpiadach historycznych, a jego zasób wiedzy i umiejętności historyczne wskazują na wyraźne 
uzdolnienia humanistyczne.                  
        
       

Zakres wymagań z przedmiotu historii stawianych przed uczniami klasy IV, V, VI, VII  i VIII
szkoły  podstawowej,  zgodny  z  programem  nauczania  „Wczoraj  i  dziś”  przedstawia  się
następująco:

KLASA IV

Po zakończeniu realizacji programu klasy IV uczeń powinien:

1. dostrzegać dynamikę zmian zachodzących w życiu człowieka na przestrzeni dziejów,

2. dostrzegać  przyczyny i  skutki  zmian zachodzących  w przeszłości,  widzieć  w nich  efekt

pracy minionych pokoleń oraz ciągłość rozwoju cywilizacyjnego,

3. pracować w grupie rówieśniczej, wyrażać własne zdanie,

4. pod kierunkiem nauczyciela interpretować materiał źródłowy,

5. określać czas minionych wydarzeń , obliczać upływ czasu między wydarzeniami,

6. czuć związek kulturowy z narodem , mieć poczucie przynależności regionalnej,

7. wykorzystywać właściwie poznane pojęcia i źródła historyczne,

8. omówić samodzielnie drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny,

9. znać  nazwy  głównych  epok  w  dziejach  ludzkości,  umieć  ułożyć  je  w  kolejności

chronologicznej , potrafić określić (choć w przybliżeniu), jak długo one trwały

10. umieć wymienić i krótko opowiedzieć, czym wsławiły się postacie w dziejach Polski,

11. wskazywać  na  mapie  terytorium  państwa  polskiego;  opowiadać  o  Polsce  Piastów,

Jagiellonów oraz za czasów rządów królów elekcyjnych,
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12. potrafić  wymienić  polskie  symbole  narodowe,  państwowe  i  religijne;  znać  podział

administracyjny Polski dawniej i obecnie;

13. umieć wymienić państwa sąsiadujące z Polską teraz i w przeszłości, wymienić podstawowe

kierunki i płaszczyzny współpracy współczesnej Polski z innymi krajami,

14. potrafić ocenić dwie lub więcej postaci historycznych i współczesnych związanych z Polską,

15. umieć  ogólnie  scharakteryzować  wierzenia  ludów w przeszłości,  takie  jak:  wyobrażenia

bóstw,  sposoby,  za  pomocą  których  ludzie  oddawali  im  cześć  (formy  kultu);  potrafić

skrótowo opowiedzieć wybrane legendy związane z Polską,

16. dostrzegać  elementy  dziedzictwa  cywilizacji  starożytnych  w  życiu  współczesnym,  znać

wybrane elementy kultury polskiej biorące swój początek w tradycji śródziemnomorskiej,

np. architektura, teatr, alfabet, słownictwo (na wybranych przykładach).

KLASA V

Ocena  osiągnięć  uczniów  z  historii,  zarówno  w  ocenianiu  bieżącym,  jak  i  w  klasyfikacji
śródrocznej  (półrocznej)  oraz  rocznej  zgodnie  z  teorią  pomiaru  dydaktycznego  przedstawia  się
następująco:
Każdy uczeń powinien zrealizować (opanować):

 na ocenę dopuszczającą – co najmniej 45% wymagań podstawowych (P)
 na ocenę dostateczną – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P)
 na ocenę dobrą – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 50% 

wymagań ponadpodstawowych (PP)
 na ocenę bardzo dobrą – co najmniej 95% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 75% 

wymagań ponadpodstawowych (PP)
 na ocenę celującą – 100% wymagań podstawowych (P) i 100% wymagań 

ponadpodstawowych (P) oraz udział w konkursach przedmiotowych, w których zdobywa 
sukcesy, jest laureatem olimpiad…

Po zakończeniu realizacji programu klasy V uczeń powinien:

1. dostrzegać dynamikę zmian zachodzących w życiu człowieka na przestrzeni dziejów,

2. dostrzegać  przyczyny i  skutki  zmian zachodzących  w przeszłości,  widzieć  w nich  efekt

pracy minionych pokoleń oraz ciągłość rozwoju cywilizacyjnego,

3. wykorzystywać wiedzę historyczną uzyskaną z różnych źródeł informacji i na tej podstawie

wyciągać właściwe wnioski,

4. scharakteryzować koczowniczy i osiadły tryb życia ludzi;  odnaleźć na mapie starożytne:

Mezopotamię, Indie, Chiny i Egipt oraz rzeki Eufrat, Tygrys i Nil…

5. znać  najważniejsze  różnice  między  wierzeniami  ludów Wschodu,  Greków i  Rzymian  a

religią Żydów, chrześcijan i Arabów;
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6. rozumieć terminy:  Egipt,  faraon, państwo-miasto, agora, Perykles, Ateny, senat, konsul,

trybun ludowy, imperator, Prawo XII Tablic, Marek Brutus, Juliusz Cezar,

7. wyjaśnić, jak sprawowana była władza w Egipcie, wskazać różnice między ustrojem Egiptu

i Aten (potrafić wyjaśnić, na czym polega demokracja bezpośrednia),

8. wyjaśnić  różnicę  między  ustrojem  republikańskim  a  cesarstwem, dlaczego  wiele  zasad

prawa rzymskiego obowiązuje do dziś,

9. potrafić  podać przykłady życia  codziennego w średniowieczu,  np.  opisać ,  jak wyglądał

ubiór,  pożywienie,  domostwa  i  rozrywki  w  wybranych  krajach  oraz  niektóre  zwyczaje

rodzinne;  potrafić  także  scharakteryzować  wybrane  rodzaje  prac  wykonywanych

w średniowieczu oraz ich efekty,

10. znać rolę wierzeń religijnych w życiu ludzi średniowiecza; szczególnie potrafić określić, na

czym polegało znacznie chrześcijaństwa, zarówno w sferze stosunków między ludźmi, jak

w sferze kultury (piśmiennictwo, architektura i sztuka teatralna); dostrzegać podobieństwa i

różnice między katolicyzmem a prawosławiem i islamem,

11. umieć omówić najważniejsze osiągnięcia kulturalne średniowiecza i jednocześnie wskazać,

które z nich przetrwały do współczesności i są szczególnie trwałym dorobkiem ludzkości,

stanowiąc istotny wkład w cywilizację

12. potrafić  opowiedzieć  o niektórych aspektach życia  codziennego ludzi  średniowiecza,  np.

siedziby, turnieje, rozrywki; wiedzieć, w jaki sposób ówcześni ludzie zdobywali środki do

życia, 

13. wykorzystywać  elementy  historii  regionu  i  państwa  polskiego  w  trakcie  realizacji

poszczególnych tematów wiążąc je z historią powszechną,

14. znać  wybrane  etapy  dziejów Polski  ukazane  na  tle  dziejów Europy  -  początki  państwa

polskiego,  chrzest  Polski,  wzloty  i  upadki  Polski  podczas  panowania  dynastii  Piastów

(wzrost znaczenia kraju po koronacji Bol. Chrobrego na króla Polski, rozbicie dzielnicowe,

zjednoczenie Polski i jej rozkwit za panowania Kaz. Wielkiego),

KLASA VI

Ocena  osiągnięć  uczniów  z  historii,  zarówno  w  ocenianiu  bieżącym,  jak  i  w  klasyfikacji
śródrocznej  (półrocznej)  oraz  rocznej  zgodnie  z  teorią  pomiaru  dydaktycznego  przedstawia  się
następująco:
Każdy uczeń powinien zrealizować (opanować):

 na ocenę dopuszczającą – co najmniej 45% wymagań podstawowych (P)
 na ocenę dostateczną – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P)
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 na ocenę dobrą – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 50% 
wymagań ponadpodstawowych (PP)

 na ocenę bardzo dobrą – co najmniej 95% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 75% 
wymagań ponadpodstawowych (PP)

 na ocenę celującą – 100% wymagań podstawowych (P) i 100% wymagań 
ponadpodstawowych (P) oraz udział w konkursach przedmiotowych, w których zdobywa 
sukcesy, jest laureatem olimpiad…

Po zakończeniu realizacji programu klasy VI uczeń powinien:

1. potrafi  ocenić  i  porównać  dwie  lub  więcej  postaci  historycznych  i  współczesnych

związanych z Polską i Europą,

2. potrafić określić przyczyny odkryć geograficznych, a także ich skutki zarówno dla Europy,

jak i krajów podbitych i  kolonialnych, umieć wskazać niektóre towary, potrawy, pojęcia

rozpowszechnione  w  Europie  dzięki  wielkim  odkryciom,  obecne  również  w  życiu

codziennym ludzi współczesnych,

3. rozumieć  najważniejsze  zjawiska  mające  miejsce  w  chrześcijaństwie  w  czasach

nowożytnych,  takie  jak  reformacja  katolicka  (kontrreformacja);  renesans,  demokracja

szlachecka, monarchia absolutna, oświecenie…

4.  potrafić wskazać jakie zmiany w codziennym sposobie życia ludzi dokonały się w czasach

nowożytnych, szczególnie  od XVI do XVIII w., także w życiu społeczeństwa polskiego

w XVI – XVII w. na tle życia społeczeństw Europy, 

5. omawiać  próby  ratowania  państwowości  polskiej  w  drugiej  połowie  XVIII  w.  na  tle

przełomu oświeconego, powstania Stanów Zjednoczonych i rewolucji francuskiej,

6. znać wybrane etapy z dziejów Polski ukazane na tle dziejów Europy:

a. charakter  życia społeczeństwa polskiego w XVI w. w powiązaniu z przemianami

w  życiu  innych  społeczeństw,  głównie  europejskich,  wynikających  z  rewolucji

naukowo-technicznej

b. życie codzienne społeczeństwa polskiego w XVII i XVIII w., i formy walki o wolną

Polskę na tle wielkich zmian

c. postanowienia Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja

d. przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego czy powstania Legionów Polskich

we Włoszech.

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z HISTORII W KLASIE VII

Ocena osiągnięć uczniów, zarówno w ocenianiu bieżącym, jak i w klasyfikacji śródrocznej 
(półrocznej) oraz rocznej zgodnie z teorią pomiaru dydaktycznego przedstawia się następująco:
Każdy uczeń powinien zrealizować (opanować):

 na ocenę dopuszczającą – co najmniej 45% wymagań podstawowych (P)
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 na ocenę dostateczną – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P)
 na ocenę dobrą – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 50% 

wymagań ponadpodstawowych (PP)
 na ocenę bardzo dobrą – co najmniej 95% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 75% 

wymagań ponadpodstawowych (PP)
 na ocenę celującą – 100% wymagań podstawowych (P) i 100% wymagań 

ponadpodstawowych (P) oraz udział w konkursach przedmiotowych, w których zdobywa 
sukcesy, jest laureatem olimpiad…

Po zakończeniu realizacji programu klasy VII uczeń:

- omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich, (P) 

- charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania,
obszary uprzemysłowienia, zmiany struktury społecznej i warunków życia), (PP)

- omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch
ludowy, ruch narodowy), (PP)

-  wymienia  wydarzenia  związane  z  walką z  porządkiem  wiedeńskim,  (P);  charakteryzuje
przebieg Wiosny Ludów w Europie, (PP)

- wskazuje na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim, (P)

- omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem zabranych oraz
w Rzeczypospolitej Krakowskiej, (P)

-  charakteryzuje okres konstytucyjny Królestwa Polskiego – ustrój, osiągnięcia w gospodarce,
kulturze i edukacji, (PP)

- przedstawia  przyczyny  wybuchu  powstania  listopadowego,  charakter  zmagań i  następstwa
powstania dla Polaków w różnych zaborach, (PP)

- charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji, (P)

- przedstawia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, (P); charakter zmagań i następstwa
powstania dla Polaków w różnych zaborach, (PP)

- charakteryzuje ruch spiskowy w kraju, (PP)

- omawia przyczyny i skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich, (P)

- charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji, (P)

- prezentuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, (P)

- opisuje  sytuację polityczną w  Europie  w  drugiej  połowie  XIX wieku,  (P);  w  tym procesy
zjednoczeniowe Włoch i Niemiec, (PP)

- wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich w  XIX w.,
(PP)

- wymienia  nowe  idee  polityczne  i  zjawiska  kulturowe,  w  tym  początki  kultury  masowej  i
przemiany obyczajowe (rozwój nauk przyrodniczych, medycyny i higieny w drugiej połowie
XIX w.,  wzrost  popularności  literatury  i  prasy w XIX w.  oraz nowe nurty w malarstwie  i
architekturze…), (P)

- omawia  pośrednie  i  bezpośrednie  przyczyny  powstania  styczniowego,  w  tym  „rewolucję
moralną” 1861–1862, (PP)

- dokonuje charakterystyki działań powstańczych z uwzględnieniem, jeśli to możliwe, przebiegu
powstania styczniowego w swoim regionie, (PP)
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- omawia  uwłaszczenie  chłopów  w  zaborze  rosyjskim  oraz  porównuje  z  uwłaszczeniem
w pozostałych zaborach, (PP)

- wylicza formy represji popowstaniowych, (P)

- wyjaśnia cele (P) i opisuje metody działań zaborców (PP) wobec mieszkańców ziem dawnej
Rzeczypospolitej – germanizacja (Kulturkampf), autonomia galicyjska, 

-  opisuje  postawy  społeczeństwa  polskiego  w  stosunku  do  zaborców  –  trójlojalizm,  praca
organiczna, ruch spółdzielczy, (PP)

-  opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków, (PP)

- omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch
ludowy, ruch narodowy), (PP)

- wyjaśnia społeczne i narodowe aspekty rewolucji w latach 1905–1907, (P)

- charakteryzuje  spór  orientacyjny  w latach  1908–1914,  (P);  omawia  najważniejsze  konflikty
pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX wieku, (PP)

-  wymienia główne przyczyny I wojny – polityczne i gospodarcze, pośrednie i bezpośrednie, (P)

- omawia specyfikę działań wojennych:  wojna pozycyjna,  manewrowa, działania powietrzne i
morskie, (PP)

- charakteryzuje postęp techniczny w okresie I wojny światowej, (P)

- ocenia polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, wymienia prace państwowotwórcze podczas
wojny, (PP)

- opisuje rewolucję i wojnę domową w Rosji, (PP)

- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej  w przededniu i  po wybuchu
wojny, (P)

- omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej: akt 5 listopada 1916 roku, rolę USA i rewolucji
rosyjskich, deklarację z 3 czerwca 1918 roku, (PP)

- charakteryzuje  postanowienia  konferencji  paryskiej  oraz  traktatu  w  Locarno;  ocenia
funkcjonowanie Ligi Narodów i ład wersalski,

- charakteryzuje  oblicza  totalitaryzmu  (P);  (włoskiego  faszyzmu,  niemieckiego  narodowego
socjalizmu: ideologię i praktykę, (PP)

- opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny, (PP)

- omawia japońską agresję na Dalekim Wschodzie, (P)

- przedstawia ekspansję Włoch i wojnę domową w Hiszpanii, (P)

- opisuje  politykę hitlerowskich  Niemiec  – rozbijanie  systemu wersalsko -lokarneńskiego:  od
remilitaryzacji Nadrenii do układu w Monachium, (PP)

- charakteryzuje politykę ustępstw Zachodu wobec Niemiec Hitlera, (P)

- omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej w odrodzonej  Polsce – od
październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”, (PP)

- charakteryzuje skalę i skutki wojennych zniszczeń oraz dziedzictwa zaborowego, (PP)

- przedstawia  proces  wykuwania  granic:  wersalskie  decyzje  a  fenomen  Powstania
Wielkopolskiego  i  powstań śląskich  (zachód)  (P);  –  federacyjny  dylemat  a  inkorporacyjny
rezultat (wschód), (PP)

- opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski), (P)

- charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku, (PP)
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- omawia kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przyczyny, przebieg i skutki przewrotu
majowego, (PP)

- opisuje polski autorytaryzm – rządy sanacji, zmiany ustrojowe (konstytucja kwietniowa z 1935
roku), (PP)

- ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej,  a zwłaszcza powstanie Gdyni, magistrali
węglowej i Centralnego Okręgu Przemysłowego, (P)

- omawia skutki światowego kryzysu gospodarczego na ziemiach polskich, (PP)

- charakteryzuje społeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego, (PP)

-  podaje najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe Polski w okresie międzywojennym, (P)

- przedstawia  główne  kierunki  polityki  zagranicznej  II  Rzeczypospolitej  (system  sojuszy  i
politykę równowagi), (PP)

- charakteryzuje dalszą politykę ustępstw Zachodu wobec Niemiec Hitlera, (PP)

-  wymienia konsekwencje paktu Ribbentrop – Mołotow (P).

Kryteria oceny z kartkówek i sprawdzianów, odpowiedzi pisemnych są podawane                 
w punktach, z sumy których ustalana jest ocena:

           
                                   100% - 90%   - bardzo dobry

89% - 70%    - dobry
69% - 51%    - dostateczny
50% - 35%    - dopuszczający
34% -   0%    - niedostateczny

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z HISTORII W KLASIE VIII

Ocena osiągnięć uczniów, zarówno w ocenianiu bieżącym, jak i w klasyfikacji śródrocznej 
(półrocznej) oraz rocznej zgodnie z teorią pomiaru dydaktycznego przedstawia się następująco:
Każdy uczeń powinien zrealizować (opanować):

 na ocenę dopuszczającą – co najmniej 45% wymagań podstawowych (P)
 na ocenę dostateczną – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P)
 na ocenę dobrą – co najmniej 75% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 50% 

wymagań ponadpodstawowych (PP)
 na ocenę bardzo dobrą – co najmniej 95% wymagań podstawowych (P) i co najmniej 75% 

wymagań ponadpodstawowych (PP)
na ocenę celującą – 100% wymagań podstawowych (P) i 100% wymagań ponadpodstawowych (P) 
oraz udział w konkursach przedmiotowych, w których zdobywa sukcesy, jest laureatem olimpiad.

 Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. Agresja Niemiec (1 września1939r.) i 
Związku Sowieckiego (17 września) Uczeń:

1) podaje przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, np. obrona poczty w 
Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy 
pod Mokrą i Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod 
Kockiem, bitwa nad Bzurą (P);
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2)opisuje i omawia etapy wojny obronnej i wskazuje na mapach położenia stron 
walczących; (PP):
3) charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny 
światowej; (PP)

 II wojna światowa i jej etapy. Uczeń:

1) przedstawia oraz sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny 
światowej (polityczne i militarne) (PP);
2) charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy; przedstawia 
zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów; zna przykłady 
bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu; (P)
3) wyjaśnia przyczyny klęski państw Osi; (PP)
4) wymienia główne decyzje konferencji wielkiej trójki (Teheran, Jałta, Poczdam);(P)
5) przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i 
przesiedleń ludności. (P/PP)

 Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Uczeń:

1) porównuje założenia i metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce;
(P)
2) wymienia przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich (Palmiry, Katyń, kaźń 
profesorów lwowskich, Zamojszczyzna);(PP)
3) wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego (rzeź wołyńska) na 
Kresach Wschodnich; (PP)
4) charakteryzuje polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego, w
tym formy oporu wobec okupantów; (P/PP)
5) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia 
postawę(P)
4) charakteryzuje polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego, w
tym formy
oporu wobec okupantów; (PP)
5) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia 
postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec powstania.(PP)

 Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:

1) przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej na wychodźstwie;(P)
2) umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich formacji na różnych frontach i 
obszarach toczącej się wojny;(PP)
3) przedstawia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.
(P)

 Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

1) charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa 
polityczne,
społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania Organizacji Narodów
Zjednoczonych; (P/PP)
2) wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki 
zimnej wojny;(P/PP)
3) opisuje okoliczności powstania NRD i RFN;(P)
4) wskazuje na mapie państwa NATO i Układu Warszawskiego, charakteryzując oba 
bloki polityczno - wojskowe;(P)
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5) omawia sytuację w ZSRS i państwach jego strefy wpływów z uwzględnieniem 
wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;(PP)
6) określa przyczyny, umieszcza w czasie i przestrzeni procesy dekolonizacyjne i 
ocenia ich następstwa;(P)
7) wymienia konflikty doby zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i 
Afganistanie oraz omawia skutki blokady Berlina i kryzysu kubańskiego;(PP)
8) opisuje przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie;(PP)
9) omawia przemiany w Chinach po II wojnie światowej;(P/PP)
10) wyjaśnia przyczyny oraz lokalizuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu ZSRS na 
przełomie lat 80. i 90., a także wyjaśnia jego następstwa; (P/PP)
11) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w
latach 1989–1991;(P/PP)
12) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej;(P)
13) opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.(PP)

 Początki komunizmu w Polsce. Uczeń:

1) przedstawia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów (rola 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, referendum ludowe, wybory w 1947 r.);
(P/PP)
2) charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym 
uwzględnieniem oporu zbrojnego (żołnierze niezłomni [wyklęci]).(P/PP)

Stalinizm w Polsce i jego skutki. Uczeń:

1) przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo-społeczne i kulturowe w okresie 
stalinizmu;(P/PP)
2) omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki;(P/PP)
3) wyjaśnia przyczyny i skutki poznańskiego czerwca 1956 r. (powstanie poznańskie) 
oraz znacznie wydarzeń październikowych 1956 r.(P/PP)

 Polska w latach 1957–1981. Uczeń:

1) opisuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL i formy uzależnienia od ZSRS;(P)
2) charakteryzuje realia życia społecznego i kulturalnego z uwzględnieniem specyfiki 
czasów
gomułkowskich i gierkowskich;(PP)
3) przedstawia i sytuuje w czasie różnorodność przyczyn kryzysów społecznych w 
latach 1968, 1970, 1976 i ich konsekwencje;(P/PP)
4) wyjaśnia znaczenie roli Kościoła katolickiego dla stosunków politycznych i 
społecznych;
5) opisuje narodziny i działania opozycji politycznej w latach 1976–1980;(P/PP)
6) przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i 
polityczne;(P)
7) wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.;(PP)
8) charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”.(P/PP)

 Dekada 1981–1989. Uczeń:

1) wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i 
konsekwencje; (P/PP)
2) przedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego, fenomen oporu 
społecznego; (P/PP)
3) wyjaśnia przyczyny zawarcia porozumienia „okrągłego stołu”, przedstawia jego 
głównych
uczestników i opisuje postanowienia. (P/PP)
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 Narodziny III Rzeczypospolitej. Uczeń:

1) opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989–1997; (P/PP)
2) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.;(P/
PP)
3) wyjaśnia przyczyny napięć społecznych.(P)

 Miejsce Polski w świecie współczesnym. Uczeń:

1) przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Układu Warszawskiego i
odzyskanie suwerenności przez Polskę; (P/PP)
2) wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO w 1999 r.;(P/PP)
3) wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.(P/
PP)

Kryteria oceny z kartkówek i sprawdzianów, odpowiedzi pisemnych są podawane                 
w punktach, z sumy których ustalana jest ocena:

           
                                   100% - 90%   - bardzo dobry

89% - 70%    - dobry
69% - 51%    - dostateczny
50% - 35%    - dopuszczający
34% -   0%    - niedostateczny
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