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Temat (rozumiany jako 

lekcja) 

Dopuszczający 

 Uczeń: 

 

Dostateczny  
Uczeń: 

 

Dobry  
Uczeń: 

 

Bardzo dobry 

 Uczeń: 

 

Celujący  
Uczeń: 

 

1.Starożytnych 

umiłowanie mądrości – 

filozofia 

2. Wiedza o świecie 

i wszechświecie wśród 

starożytnych 

3. Antyczny świat 

wiedzy 

4. Myśl średniowieczna 

5. Narodziny i rozwój 

uniwersytetów  
 

Wymienia pojedyncze 

przykłady osiągnięć 

greckiej medycyny, 

geografii, matematyki, 

astronomii. Wie, jakie 

były najbardziej istotne 

osiągnięcia nauki 

cywilizacji starożytnego 

Wschodu; wymienia jej 

najważniejsze 

przykłady. 

Przedstawia  genezę 

uniwersytetów; 

wyjaśnia pojęcie 

uniwersytet. 

Rozumie na czym 

polega trwałość idei 

uniwersytetów, podaje 

Zna osiągnięcia greckiej 

medycyny, geografii, 

matematyki, astronomii; 

omawia rozwój 

historiografii greckiej, 

wymieniając jako 

przykłady najbardziej 

znane fakty. 

Omawia osiągnięcia 

nauki cywilizacji 

starożytnego Wschodu i 

podaje ich przykłady.  

Omawia proces rozwoju 

idei uniwersyteckiej w 

średniowieczu. Podaje 

przykłady uniwersytetów 

powstałych w epoce. 

Wyjaśnia przyczyny 

trwałości idei 

Omawia genezę i rozwój 

filozofii greckiej; wyjaśnia 

zastosowanie wynalazków 

greckich w starożytności. 

Zna wpływ nauki 

cywilizacji starożytnego 

Wschodu na naukę 

późniejszych okresów; zna 

rolę nauki greckiej i 

rzymskiej; wskazuje 

przykłady współczesnego 

wykorzystania myśli 

naukowej starożytności. 

Charakteryzuje organizację 

pierwszych uniwersytetów 

włoskich; przedstawia 

charakterystykę 

scholastyki i sztuk 

wyzwolonych; 

Charakteryzuje działalność i 

osiągnięcia Euklidesa, 

Hipokratesa, Archimedesa, 

Talesa z Miletu, Pitagorasa, 

Arystycha z Samos, 

Hipparcha, Ptolemeusza, 

Pliniusza Starszego, 

Herodota, Tukidydesa, 

Platona, Sokratesa, 

Arystotelesa, Demokryta, 

Protagorasa, Diogenesa z 

Synopy. Charakteryzuje 

osiągnięcia nauki greckiej i 

rzymskiej i ich wpływ na 

naukę późniejszych 

okresów. Dostrzega 

konsekwencje rozwoju 

uniwersytetów; wskazuje 

rolę uniwersytetów w 

Wskazuje konsekwencje 

zastosowania 

różnorodnych wynalazków 

nauki greckiej i dowodzi 

przełomowego znaczenia 

wybranych wynalazków; 

samodzielnie analizuje i 

porównuje kierunki 

filozoficzne, odwołując się 

do literatury uzupełniającej 

i źródeł. Umie 

samodzielnie ocenić 

konsekwencje 

wykorzystania 

wynalazków antycznych w 

następnych epokach, 

odwołując się do literatury 

uzupełniającej i źródeł. 



pojedyncze przykłady 

współczesnych 

uniwersytetów; 

uniwersyteckiej; podaje 

jej pojedyncze cechy; 

Określa wpływ rozwoju 

uniwersytetów na naukę 

epoki średniowiecza.  

Podaje przykłady tradycji 

uniwersyteckich. 

rozwoju humanizmu, 

Wskazuje rolę jaką odegrali 

uczeni w epoce; Dokonuje 

porównania współczesnej 

organizacji uniwersytetów z 

uniwersytetami 

średniowiecznymi. 

Samodzielnie i w sposób 

krytyczny analizuje źródła 

historyczne, omawia 

wpływ antycznych 

wzorców na wychowanie 

młodzieży; 

Samodzielnie analizuje 

źródła, posługuje się 

wiedzą poza źródłową.  

Dokonuje samodzielnych 

ocen omawianych 

procesów, uwzględniając 

ich podłoże społeczne, 

polityczne i kulturowe. 

8. Wiedza najwyższym 

dobrem – 

świat renesansu 

9. Społeczne i 

polityczne teorie epoki 

wczesno nowożytnej 

10. Nauka epoki baroku 

11. Wiek filozofów 

12. Nauka epoki 

oświecenia 

13. Filozofowie a 

polityka 
 

Potrafi wymienić 

pojedyncze dokonania 

naukowe w zakresie 

medycyny, matematyki, 

astronomii, geografii, 

fizyki i chemii w epoce 

nowożytnej. Zna i 

rozumie pojęcia 

empiryzm, deizm, 

ateizm, racjonalizm.  

Umiejscawia epokę w 

czasie. Wymienia 

najważniejsze 

osiągnięcia naukowe 

Zna najważniejsze 

osiągnięcia naukowe w 

zakresie medycyny, 

matematyki, astronomii, 

geografii, fizyki i chemii 

w epoce nowożytnej. 

Zna i rozumie pojęcia 

republika uczonych, 

człowiek renesansu, 

jansenizm, pietyzm, 

kartezjanizm, akademia, 

encyklopedia. 

Omawia genezę i 

charakter przewrotu 

oświeceniowego.  

Charakteryzuje 

działalność i osiągnięcia 

m.in. Erazma z 

Rotterdamu, Tomasza 

More’a, Mikołaja 

Kopernika, Galileusza, 

Johannesa Keplera, Jana 

Heweliusza, Isaacka 

Newtona, Karola 

Linneusza, Kartezjusza, 

Johna Locke’a, Edwarda 

Jennera. 

Dostrzega związek między 

rozwojem nauki a 

rewolucją przemysłową.  

Charakteryzuje osiągnięcia 

encyklopedystów oraz 

instytucji naukowych 

powstających w epoce 

nowożytnej. Charakteryzuje 

metody badawcze i 

naukowe stosowane w 

oświeceniu. Zna i 

charakteryzuje dziedzictwo 

racjonalizmu 

oświeceniowego we 

współczesnym świecie. 

Dokonuje samodzielnych 

ocen postępu w XIX w. oraz 

jego konsekwencji.  

Umie samodzielnie ocenić 

dorobek naukowy epoki 

nowożytnej i 

konsekwencje przyjęcia 

poszczególnych koncepcji 

naukowych. Samodzielnie 

charakteryzuje 

współczesne postawy 

wobec dziedzictwa 

oświeceniowego.  

Ustosunkowuje się do 

różnych stanowisk 

historiograficznych. 

Popiera argumentami 

zajęte stanowisko;  



oraz wynalazki w XIX 

w. Zna dokonania 

Karola Darwina oraz 

Zygmunta Freuda, 

potrafi wskazać 

najważniejsze założenia 

ich teorii.   

Opisuje działalność i 

osiągnięcia wybranych 

przedstawicieli nauki i 

techniki w XIX w.  

Przedstawia reakcje na 

ogłoszenie teorii 

psychoanalizy i 

ewolucjonizmu w 

społeczeństwie XIX w. 

 

Analizuje fragmenty dzieł 

wybitnych twórców 

oświecenia. 

Przedstawia konsekwencje 

procesów urbanizacji i 

industrializacji. Wymienia 

dziewiętnastowieczne 

instytucje wspierające 

naukę. Wymienia 

konsekwencje społeczne i 

etyczne teorii ewolucji i 

psychoanalizy w XIX i XX 

w. 

 

Dostrzega różnorodność 

sposobów postrzegania 

postępu przez społeczeństwo 

XIX-wieczne. Przedstawia 

przejawy adoptowania teorii 

psychoanalizy i darwinizmu 

w naukach społecznych. 

Stosuje wiedzę 

pozaźródłową dokonując 

samodzielnej analizy 

omawianych zagadnień, 

ocenia znaczenie rozwoju 

badań naukowych dla życia 

społecznego. 

Aktywnie uczestniczy w 

dyskusji, swoje argumenty 

popiera informacjami z 

literatury uzupełniającej. 

Omawia współczesne 

spory wokół teorii 

darwinizmu. 

 


