
Kryteria ocen z historii    klasa I semestr I 

I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie 

 

Prowadzący zajęcia – mgr M. Paściak 

Ilość godzin tygodniowo – 2h x 30 tygodni = 60h 

Podręcznik –  B.Burda, B.Halczak, …- Odkrywamy na nowo 

Lp. Temat jednostki 

lekcyjnej 

Wymagania na ocenę do-

puszczającą 

Uczeń: 

Wymagania na ocenę do-

stateczną 

Uczeń opanował wymagania 

na ocenę dopuszczającą, 

a ponadto: 

Wymagania na ocenę dobrą 

Uczeń opanował wymagania 

na ocenę dostateczną, a 

ponadto: 

Wymagania na ocenę bar-

dzo dobrą 

Uczeń opanował wymagania 

na ocenę dobrą, a ponad-

to: 

Wymagania na ocenę celu-

jącą 

Uczeń opanował wymagania 

na ocenę bardzo dobrą, a 

ponadto: 

Dział 1. Świat w okresie międzywojennym 

1.  1.1. Wprowadzenie 

do historii naj-

nowszej  

 

2.  1.2.  

Mapa polityczna 

Europy po I woj-

nie światowej 

Wie, że w latach 1919–

1920 obradowała w Paryżu 

konferencja pokojowa; 

wymienia jej najważniej-

sze postanowienia. 

Zna pojęcia: konferencja 

pokojowa w Paryżu i sys-

tem wersalski. Umie 

wskazać na mapie nowe 

państwa, które powstały 

po I wojnie światowej.  

Charakteryzuje założenia 

systemu wersalskiego i 

jego funkcjonowanie w 

praktyce; potrafi wyja-

śnić, dlaczego powstanie 

nowych państw nie roz-

wiązało problemów naro-

dowościowych w Europie.  

Opisuje funkcjonowanie 

systemu wersalskiego i 

waszyngtońskiego; zna 

pojęcia: plan Dawesa i 

plan Younga. Krytycznie 

analizuje dostępne źró-

dła.  

 

Samodzielnie charaktery-

zuje problemy polityczne 

Europy, Azji i Ameryki 

po zakończeniu wojny; 

przedstawia obraz powo-

jennego społeczeństwa, 

odwołując się do litera-

tury uzupełniającej i 

źródeł. 

3.  1.3.  

Kształtowanie się 

systemów totali-

tarnych we Wło-

szech oraz w 

Niemczech 

Wie, kiedy i w jakich 

państwach narodziły się 

nazizm i faszyzm. Zna 

nazwiska Adolfa Hitlera 

i Benito Mussoliniego.  

Zna systemy sprawowania 

władzy przez faszystów i 

nazistów oraz definiuje 

ustrój totalitarny. Po-

trafi wyjaśnić podstawo-

we pojęcia związane z 

tematem. Wskazuje na 

mapie politycznej Europy 

z okresu międzywojennego 

granice Niemiec i Włoch 

(ok. 1933 r.). 

Potrafi wykazać, że sys-

temy polityczne istnie-

jące w latach 30. w 

Niemczech i Włoszech 

miały charakter totali-

tarny; wyjaśnia podłoże 

społeczne, które umożli-

wiło faszystom i nazi-

stom dojście do władzy.  

Charakteryzuje systemy 

totalitarne, metody 

sprawowania władzy, po-

lityki nazistów wobec 

Żydów. Umie wyjaśnić 

pojęcia związane z tema-

tem. Opracowuje analizę 

SWOT dotyczącą totalita-

ryzmu. 

Dokonuje samodzielnej 

oceny sytemu faszystow-

skiego i nazistowskiego; 

przedstawia ich wspólne 

cechy oraz omawia podło-

że ideologiczne, odwołu-

jąc się do wiedzy źró-

dłowej.  

4.  1.4.  

System totalitar-

ny w ZSRR 

Wie, kiedy do władzy 

doszedł Józef Stalin; 

wymienia najważniejsze 

cechy systemu stalinow-

Potrafi wskazać przykła-

dy stosowania systemu 

stalinowskiego w ZSRR; 

zna i wyjaśnia pojęcia 

Umie wskazać przejawy 

kultu Stalina oraz pro-

pagandy stalinowskiej; 

ocenia jej skutki, a 

Dokonuje pełnej charak-

terystyki systemu tota-

litarnego ZSRR, ze wska-

zaniem konkretnych przy-

Dokonuje samodzielnej 

oceny okresu stalinow-

skiego w zakresie poli-

tyki społecznej, zagra-



skiego. Wielkiej Czystki, kolek-

tywizacji i nacjonaliza-

cji; wie, na czym pole-

gała polityka NEP-u. 

zajęte stanowisko popie-

ra argumentami. Potrafi 

analizować źródła.  

kładów. Swobodnie posłu-

guje się terminologią 

dotyczącą tematu. Potra-

fi opracować metaplan na 

temat sytuacji wewnętrz-

nej w ZSRR w latach 30. 

nicznej oraz gospodar-

czej, ze wskazaniem jej 

skutków. Wykorzystując 

wiadomości z literatury 

uzupełniającej i źródeł, 

potrafi przedstawić tra-

gedię więźniów łagrów.  

5.  1.5.  

Systemy totali-

tarne w Europie w 

okresie międzywo-

jennym – analiza 

porównawcza 

Wskazuje na mapie obsza-

ry III Rzeszy, ZSRR oraz 

Włoch; potrafi określić 

najważniejsze cechy sys-

temu totalitarnego. 

Dokonuje prostego porów-

nania trzech systemów 

totalitarnych, wymienia-

jąc jako przykłady naj-

bardziej znane fakty.  

Przeprowadza analizę 

porównawczą trzech sys-

temów totalitarnych ze 

wskazaniem ich konse-

kwencji; określa zakres 

inwigilacji społeczeństw 

III Rzeszy, ZSRR i fa-

szystowskich Włoch.  

Dokonuje analizy porów-

nawczej z odwołaniem do 

źródeł; przedstawia peł-

ny obraz totalitaryzmu 

niemieckiego, radziec-

kiego i włoskiego.  

Wskazuje konsekwencje 

realizacji planów państw 

totalitarnych dla poli-

tyki międzynarodowej; 

samodzielnie analizuje i 

porównuje podstawy ideo-

logiczne trzech systemów 

totalitarnych, odwołując 

się do literatury uzu-

pełniającej i źródeł. 

6.  1.6.  

Gospodarcze i 

społeczne prze-

miany na świecie 

w okresie między-

wojennym 

Wie, że w latach 1929–

1933 panował w gospodar-

ce światowej wielki kry-

zys gospodarczy; wymie-

nia jego najważniejsze 

przejawy.  

Zna problematykę wiel-

kiego kryzysu gospodar-

czego lat 30.: przyczy-

ny, czas trwania; potra-

fi wskazać na mapie po-

litycznej świata w okre-

sie międzywojennym USA i 

ZSRR.  

Charakteryzuje przyczy-

ny, przejawy i następ-

stwa wielkiego kryzysu; 

zna rolę Stanów Zjedno-

czonych w gospodarce 

światowej; omawia sytua-

cję wewnętrzną w pań-

stwie radzieckim w la-

tach 30.  

Charakteryzuje sytuację 

na świecie w latach 20. 

i 30. XX wieku oraz po-

stęp techniczny, jaki 

dokonał się w latach 

1918–1939. 

 

Umie samodzielnie wyka-

zać znaczenie koloniali-

zmu dla światowej gospo-

darki, odwołując się do 

literatury uzupełniają-

cej i źródeł. 

7.  1.7. 

Lekcja powtórze-

niowa – Świat w 

okresie międzywo-

jennym 

 

8.  1.8.  

Praca klasowa – 

Świat w okresie 

międzywojennym 

według punktacji 

 

Dział 2. Druga Rzeczpospolita 



9.  2.1. 

Odrodzenie pań-

stwa polskiego 

 

Umieszcza w czasie wyda-

rzenia związane z odzy-

skaniem przez Polskę 

niepodległości; zna po-

stać Józefa Piłsudskie-

go; wskazuje na mapie 

granice II RP.  

 

 

Zna proces formowania 

się władz odrodzonego 

państwa polskiego w la-

tach 1918–1919 i posta-

nowienia traktatu wer-

salskiego wobec Polski. 

Opisuje wydarzenia zwią-

zane z kształtowaniem 

się granic II RP. Zna 

podstawowe pojęcia doty-

czące tematu (np. Tym-

czasowy Naczelnik Pań-

stwa, Sejm Ustawodaw-

czy).  

 

Charakteryzuje proces 

ustalania granicy Rze-

czypospolitej z Niemca-

mi, Rosją, Czechosłowa-

cją, Ukrainą i Litwą; 

wskazuje i omawia naj-

ważniejsze dokumenty 

państwowe – na ich pod-

stawie opisuje ustrój 

państwa polskiego.  

Charakteryzuje koncepcje 

granic państwa wysuwane 

w latach 1918–1922 przez 

główne polskie obozy 

polityczne. Szczegółowo 

pisuje przebieg wojny 

polsko-ukraińskiej, po-

wstania wielkopolskiego, 

konfliktu z Czechosłowa-

cją, pierwszych walk z 

Armią Czerwoną. Aktywnie 

angażuje się w realiza-

cję projektu dydaktycz-

nego związanego z oma-

wianym tematem. 

Dokonuje samodzielnej 

syntezy procesu kształ-

towania się granic i 

ustroju państwa polskie-

go w latach 1918–1919. 

Posługuje się źródłami i 

literaturą uzupełniającą 

– dokonuje ich krytycz-

nej analizy. Ocenia 

działalność Józefa Pił-

sudskiego oraz Romana 

Dmowskiego w latach 

1918–1920.  

10.  2.2. 

Gospodarcze i 

społeczne proble-

my odrodzonego 

państwa polskiego 

Wymienia najważniejsze 

sukcesy polityki gospo-

darczej II Rzeczypospo-

litej (budowa portu w 

Gdyni, reforma waluto-

wa). 

Potrafi przedstawić 

główne problemy gospo-

darcze II Rzeczypospoli-

tej; wyjaśnia znaczenie 

budowy portu w Gdyni i 

reformy walutowej. Zna 

postać Władysława Grab-

skiego. Potrafi wskazać 

granice II Rzeczypospo-

litej, Gdynię i Wolne 

Miasto Gdańsk na mapie 

historycznej.  

Zna problemy polskiego 

rolnictwa w czasach II 

Rzeczypospolitej i próby 

ich rozwiązywania po-

przez reformę rolną; 

potrafi opisać wojnę 

celną z Niemcami, a tak-

że wyjaśnić jej przyczy-

ny i znaczenie.  

 

Potrafi dokonać analizy 

przyczyn trudnej sytua-

cji gospodarczej II Rze-

czypospolitej, uwzględ-

niając uwarunkowania 

historyczne oraz panują-

cą sytuację międzynaro-

dową. Zna strukturę spo-

łeczeństwa II Rzeczypo-

spolitej. Potrafi doko-

nać oceny polityki go-

spodarczej państwa pol-

skiego w latach 20. z 

uwzględnieniem zarówno 

mocnych, jak i słabych 

stron (np. poprzez ana-

lizę SWOT).  

Dokonuje samodzielnej 

oceny sytuacji gospodar-

czej i społecznej odro-

dzonego państwa polskie-

go, wykorzystując w tym 

celu dane statystyczne, 

źródła tekstowe oraz 

literaturę uzupełniają-

cą.  

Przedstawia konsekwencje 

podejmowanych przez wła-

dze decyzji w formie 

metaplanu.  

11.  2.3.  

Życie polityczne 

II Rzeczypospoli-

tej w latach 

1918–1926 

Zna datę uchwalenia Kon-

stytucji marcowej; wie, 

jaki ustrój wprowadzała. 

Zna postać pierwszego 

prezydenta II RP. 

Wymienia najważniejsze 

postanowienia Konstytu-

cji marcowej, główne 

obozy polityczne w II RP 

oraz ich przywódców. 

Potrafi przeczytać ze 

zrozumieniem i wyjaśnić 

fragment tekstu Konsty-

tucji oraz wskazać na 

mapie omawiane teryto-

ria.  

Zna okoliczności uchwa-

lenia Konstytucji marco-

wej oraz śmierci Gabrie-

la Narutowicza. Potrafi 

wyjaśnić przyczyny, któ-

re spowodowały, że 

ustrój wprowadzony w 

Polsce przez Konstytucję 

nie zapewnił państwu 

stabilizacji politycz-

nej. 

 

 

Potrafi przedstawić 

główne problemy życia 

politycznego II Rzeczy-

pospolitej do roku 1926 

oraz przyczyny braku 

stabilizacji politycznej 

w kraju. Umie dokonać 

krytycznej analizy tek-

stu Konstytucji marco-

wej, uwzględniającej 

zarówno jej mocne, jak i 

słabe strony (np. w for-

mie analizy SWOT).  

Dokonuje samodzielnej 

oceny funkcjonowania 

systemu parlamentarno-

gabinetowego w II Rze-

czypospolitej w latach 

1922–1926, z uwzględnie-

niem jego mocnych i sła-

bych stron. Potrafi ana-

lizować źródła; wykorzy-

stuje zawarte w nich 

informacje do opisania 

sytuacji wewnętrznej 

państwa.  

 

12.  2.4.  Wie, że w maju 1926 roku Zna zakres władzy, jaki Potrafi przedstawić oko- Charakteryzuje politykę W sposób analityczny i 



Kryzys demokracji 

parlamentarnej w 

Polsce – przewrót 

majowy i rządy 

sanacji 

miał miejsce przewrót 

wojskowy dokonany przez 

oficerów skupionych wo-

kół Józefa Piłsudskiego. 

Zna pojęcia sanacji i 

Konstytucji kwietniowej 

oraz datę uchwalenia 

nowej ustawy zasadni-

czej. 

  

Konstytucja kwietniowa 

powierzyła prezydentowi. 

Wyjaśnia pojęcia: „sana-

cja”, „rządy autorytar-

ne”. Potrafi przeczytać 

ze zrozumieniem i omówić 

fragment Konstytucji 

kwietniowej. 

  

liczności przewrotu ma-

jowego i wskazać jego 

główne przyczyny. Umie 

wyjaśnić system rządów 

sanacyjnych. Zna postaci 

Edwarda Rydza-Śmigłego i 

Ignacego Mościckiego. 

Potrafi przedstawić po-

stawę władz sanacyjnych 

wobec opozycji.  

Porównuje wybrane frag-

menty Konstytucji marco-

wej i kwietniowej.  

 

wewnętrzną rządów sana-

cyjnych. Umie opisać 

główne nurty opozycji 

antysanacyjnej. Potrafi 

dokonać krytycznej ana-

lizy Konstytucji kwiet-

niowej, uwzględniającej 

zarówno jej mocne, jak i 

słabe strony (np. w for-

mie analizy SWOT). Wyka-

zuje kontrowersyjny cha-

rakter działalności Jó-

zefa Piłsudskiego w la-

tach 1926–1935.  

syntetyczny dokonuje 

charakterystyki sytuacji 

politycznej państwa w 

latach 1926–1935; wska-

zuje jej przyczyny i 

konsekwencje. Wykorzy-

stuje literaturę uzupeł-

niającą i źródła.  

 

13.  2.5. 

Polityka zagra-

niczna II RP 

Zna pojęcie paktu Rib-

bentrop–Mołotow, datę 

jego zawarcia i postano-

wienia dotyczące państwa 

polskiego. 

  

Zna pojęcie Zaolzia i 

potrafi przedstawić po-

litykę Rzeczypospolitej 

w okresie kryzysu cze-

chosłowackiego w 1938 

roku. Zna postanowienia 

tajnego protokołu paktu 

Ribbentrop–Mołotow doty-

czące Europy Środkowej 

(nie tylko Polski). Po-

trafi przeczytać ze zro-

zumieniem i wyjaśnić 

fragment tekstu tajnego 

protokołu.  

  

Potrafi przedstawić sto-

sunki polsko-francuskie 

oraz stosunki polsko-

czechosłowackie w okre-

sie dwudziestolecia mię-

dzywojennego. Zna postać 

Józefa Becka. Potrafi 

przedstawić położenie 

międzynarodowe Rzeczypo-

spolitej w przededniu 

wybuchu wojny.  

  

Zna pojęcia: „pakt 

wschodni”, „Międzymo-

rze”, „pakty o nieagre-

sji z Niemcami i ZSRR”. 

Potrafi opisać politykę 

Józefa Becka i dokonać 

jej oceny. Umie wyjaśnić 

przyczyny złych relacji 

między państwem polskim 

a Niemcami, ZSRR i Litwą 

w okresie dwudziestole-

cia międzywojennego. 

Potrafi wskazać na mapie 

historycznej Europy z 

okresu dwudziestolecia 

międzywojennego państwa 

będące sojusznikami Rze-

czypospolitej (lub usto-

sunkowane do niej pozy-

tywnie) oraz państwa 

wrogie. 

Przygotowuje argumenty 

do wykorzystania w deba-

cie za i przeciw na te-

mat konsekwencji polity-

ki zagranicznej prowa-

dzonej przez II RP.  

14.  2.6.  

Gospodarka i spo-

łeczeństwo II 

Rzeczypospolitej 

w latach 30. 

Wie, że ogólnoświatowy 

kryzys gospodarczy lat 

30. wywarł negatywny 

wpływ także na polską 

gospodarkę. Zna pojęcie 

COP. Ma świadomość tego, 

że II Rzeczpospolita 

była państwem wielonaro-

dowym. 

Zna główne przejawy 

wielkiego kryzysu gospo-

darczego na ziemiach 

polskich. Wie, iż odse-

tek mniejszości narodo-

wych w II Rzeczypospoli-

tej przekraczał 30%, 

potrafi wymienić naj-

większe mniejszości na-

rodowe. Wyjaśnia przy-

czyny podjęcia budowy 

COP.  

Potrafi opisać przebieg 

wielkiego kryzysu gospo-

darczego w Rzeczypospo-

litej oraz działania 

władz podejmowane w celu 

walki z nim. Zna postać 

Eugeniusza Kwiatkowskie-

go. 

Umie opisać położenie 

mniejszości narodowych w 

państwie polskim. Potra-

fi wskazać na mapie hi-

storycznej Gdynię i ob-

szar COP. 

Potrafi wyjaśnić wpływ 

wielkiego kryzysu gospo-

darczego na sytuację 

wewnętrzną w Rzeczypo-

spolitej i jej położenie 

międzynarodowe oraz opi-

sać politykę inwestycyj-

ną państwa w latach 30. 

Umie wskazać przyczyny 

pogorszenia relacji  

między polską większo-

ścią i mniejszościami 

narodowymi w latach 30. 

oraz konsekwencje tego 

Potrafi uzasadnić opi-

nię, że państwo polskie 

bardzo dotkliwie odczuło 

wielki kryzys gospodar-

czy lat 30. – w tym celu 

analizuje diagramy i 

dane statystyczne. Umie 

scharakteryzować działa-

nia podejmowane przez 

władze w celu ogranicze-

nia skutków kryzysu i 

ożywienia gospodarczego 

oraz dokonać samodziel-

nej oceny tych działań.  



zjawiska. 

Potrafi wskazać na mapie 

historycznej województwa 

o najwyższym odsetku 

ludności niepolskiej. 

 

15.  2.7.  

Kultura, sztuka i 

nauka okresu mię-

dzywojennego 

Potrafi wymienić przed-

stawicieli kultury pol-

skiej czasów II Rzeczy-

pospolitej oraz ich do-

konania. 

 

 

 

 

 

Potrafi opisać rozwój 

literatury polskiej w 

czasach dwudziestolecia 

międzywojennego. Zna 

postaci najwybitniej-

szych naukowców polskich 

tego okresu i wie, jaki-

mi dziedzinami się zaj-

mowali. Umie wskazać na 

mapie historycznej gra-

nice II Rzeczypospolitej 

i główne ośrodki miej-

skie. 

Potrafi opisać rozwój 

literatury polskiej oraz 

nauki w czasach dwudzie-

stolecia międzywojenne-

go. Umie przedstawić 

rozwój kultury masowej w 

czasach II Rzeczypospo-

litej (film, teatr, 

sport).  

 

Potrafi opisać rozwój 

literatury polskiej oraz 

nauki w czasach dwudzie-

stolecia międzywojenne-

go. Umie przedstawić 

rozwój kultury masowej w 

czasach II Rzeczypospo-

litej (film, teatr, 

sport). Zna przedstawi-

cieli sztuk plastycznych 

w II Rzeczypospolitej 

oraz ich dokonania. 

Dostrzega zależności 

między kulturą i nauką a 

innymi dziedzinami życia 

społeczno – polityczne-

go. Swobodnie operuje 

nazwami kierunków w 

sztuce i filozofii, roz-

poznaje dzieła plastycz-

ne i architektoniczne, 

dokonując ich charakte-

rystyki oraz podając 

nazwiska ich twórców.  

 

16.  2.8. 

Lekcja powtórze-

niowa – II Rzecz-

pospolita 

 

17.  2.9.  

Praca klasowa – 

II Rzeczpospolita 

według punktacji 

 

Dział 3. II wojna światowa 

18.  3.1.  

Geneza II wojny 

światowej 

Wie, że w latach 1936–

1939 toczyła się w Hisz-

panii wojna domowa. Zna 

sojuszników obu walczą-

cych stron. Wie, czym 

była oś Rzym–Berlin–

Tokio. Zna najważniejsze 

postanowienia konferen-

cji w Monachium.  

Charakteryzuje okolicz-

ności przyłączenia Au-

strii do Niemiec i upad-

ku Czechosłowacji. Po-

sługuje się pojęciami: 

Anschluss, konferencja w 

Monachium, Protektorat 

Czech i Moraw.  

Zna okoliczności powsta-

nia „osi”, przyłączenia 

Austrii do Niemiec i 

upadku Czechosłowacji. 

Umie wskazać na mapie 

politycznej Europy okre-

su międzywojennego Hisz-

panię, Austrię i Czecho-

słowację. 

Charakteryzuje sytuację 

międzynarodową przed 

wybuchem II wojny świa-

towej, opisuje aneksje 

terytorialne państw osi. 

Zna działalność Między-

narodówki Komunistycz-

nej. Potrafi opracować 

drzewko decyzyjne na 

temat „Jaką decyzję po-

winny podjąć władze Cze-

chosłowacji wobec posta-

nowień konferencji w 

Monachium?”. 

Samodzielnie charaktery-

zuje stanowiska poli-

tyczne w Europie wobec 

systemów totalitarnych 

oraz postawy społeczne 

wobec groźby wojny – 

odnosi się do źródeł i 

literatury uzupełniają-

cej.  

19.  3.2. 

Wojna obronna 

Polski w 1939 

roku 

Zna datę rozpoczęcia II 

wojny światowej. Wymie-

nia najważniejsze bitwy 

kampanii wrześniowej, 

umieszcza je w czasie. 

Opisuje przebieg działań 

zbrojnych wojny obronnej 

Polski. Wskazuje na ma-

pie miejsca najważniej-

szych bitew. Wymienia 

okoliczności wkroczenia 

wojsk radzieckich na 

terytorium II RP.  

Dokonuje porównania sił 

zbrojnych Polski i Nie-

miec oraz planów wojsko-

we obu państw, wskazując 

na wynikające z tego 

skutki. Charakteryzuje 

walkę obronną Polaków.  

Przedstawia w sposób 

analityczny sytuację 

państwa polskiego w 

przededniu wybuchu II 

wojny światowej, wskazu-

jąc na jej konsekwencje. 

Samodzielnie dokonuje 

oceny stosunku państw 

zachodnich do wojny w 

Dokonuje oceny walk 

obronnych we wrześniu 

1939 roku – odwołuje się 

do literatury uzupełnia-

jącej i źródeł. Potrafi 

wskazać pozytywne i ne-

gatywne aspekty układów 

polsko-francuskiego i 

polsko-angielskiego.  



Polsce. Analizuje do-

stępne źródła.  

20.  3.3. 

Działania zbrojne 

w latach 1939–

1941 

Zna chronologię najważ-

niejszych walk w Euro-

pie, wskazuje na mapie 

kolejne etapy walk.  

 

  

Charakteryzuje przyczyny 

i przebieg działań wo-

jennych w Finlandii, 

Belgii, Holandii, Fran-

cji; opisuje bitwę o 

Anglię i o Atlantyk. 

 

Dokonuje analizy porów-

nawczej kampanii w Pol-

sce i w Europie. Zna 

najważniejsze bitwy i 

potrafi je umieścić w 

czasie i przestrzeni.  

 

Opisuje skutki pierwsze-

go etapu działań zbroj-

nych dla Europy. Dokonu-

je ocen komparatywnych, 

wyciąga wnioski i potra-

fi wyrazić swoje zdanie.  

 

Wykonuje dodatkową pracę 

(referat, prezentację) 

na temat charakteru walk 

w Europie w latach 1939–

1945, w której w sposób 

krytyczny korzysta z 

literatury uzupełniają-

cej, źródeł i statystyk.  

21.  3.4. 

Wojna niemiecko-

radziecka w la-

tach 1942–1944 

Zna pojęcie planu Barba-

rossa, przedstawia jego 

założenia.  

Opisuje przebieg wojny 

niemiecko radzieckiej, 

umieszcza jego etapy w 

czasie i przestrzeni.  

Dostrzega konsekwencje 

przedłużającej się wojny 

niemiecko-radzieckiej 

dla sytuacji w Europie. 

Charakteryzuje przebieg 

działań na froncie 

wschodnim.  

Dokonuje porównania 

działań zbrojnych z lat 

1939–1941 z niemiecką 

kampanią wschodnią. Na 

podstawie posiadanej 

wiedzy ocenia znaczenie 

przełamania frontu 

wschodniego przez Ro-

sjan.  

Analizuje temat na pod-

stawie literatury uzu-

pełniającej i danych 

statystycznych; krytycz-

nie odnosi się do źró-

deł.  

22.  3.5. 

Walki na terenach 

pozaeuropejskich 

Zna podstawową chronolo-

gię walk Afryce, na te-

renie Dalekiego i Bli-

skiego Wschodu. 

 

 

 

 

Porównuje przebieg kam-

panii w Afryce z walkami 

w Europie; zna przyczyny 

ataku na Pearl Harbor.  

 

Opisuje przebieg działań 

zbrojnych w Afryce oraz 

na Dalekim i Bliskim 

Wschodzie.. Charaktery-

zuje przyczyny przełama-

nia ofensywy japońskiej 

przez Amerykanów.  

 

Opisuje skutki zrzucenia 

bomb atomowych na Hiro-

szimę i Nagasaki, potra-

fi ocenić przebieg dzia-

łań zbrojnych na omawia-

nych terenach. Przedsta-

wia samodzielną analizę 

działań zbrojnych w 

Afryce i na Dalekim 

Wschodzie.  

Charakteryzuje zagroże-

nia wynikające z posia-

dania bomby atomowej i 

konsekwencje jej użycia 

(dokonuje ocen kompara-

tywnych). 

23.  3.6. 

Zakończenie II 

wojny światowej 

Umieszcza w czasie i 

przestrzeni utworzenie 

drugiego frontu w Euro-

pie.  

Zna najważniejsze etapy 

walk w Europie w latach 

1943–1945. Posługuje się 

najważniejszymi pojęcia-

mi.  

Charakteryzuje walki na 

froncie wschodnim i na 

drugim froncie w latach 

1943–1945. Dostrzega 

konsekwencje kontrofen-

sywy radzieckiej. Potra-

fi wskazać na mapie bi-

twy omawianego okresu.  

Dokonuje porównania walk 

prowadzonych w Europie i 

na terenach pozaeuropej-

skich. Wykorzystuje po-

siadaną wiedzę do przed-

stawienia konsekwencji 

wyzwalania poszczegól-

nych rejonów Europy 

przez wojska zachodnich 

aliantów i radzieckie. 

Krytycznie analizuje 

dostępne źródła.  

Przedstawia w sposób 

syntetyczny etapy walk w 

Europie i na terenach 

pozaeuropejskich w trak-

cie II wojny światowej. 

Posługuje się literaturą 

uzupełniającą.  

24.  3.7. 

Europa pod okupa-

cją niemiecką. 

Holokaust 

Definiuje pojęcie Holo-

kaustu. Opisuje sytuację 

i położenie ludności 

żydowskiej, słowiańskiej 

i Cyganów w czasie II 

wojny światowej. 

 

  

Wyjaśnia różnice pomię-

dzy obozami pracy i kon-

centracyjnym. Opisuje 

założenia polityki eks-

terminacyjnej Niemiec 

wobec mieszkańców Euro-

py. Przedstawia losy 

jeńców wojennych w cza-

Charakteryzuje politykę 

eksterminacyjną Niemiec 

wobec narodów Europy 

oraz politykę Japonii na 

Dalekim Wschodzie. Zna 

los ludności pochodzenia 

japońskiego w Stanach 

Zjednoczonych. 

Przedstawia na podstawie 

źródeł opis życia w get-

tach, deportacje, zsył-

ki, medyczne eksperymen-

ty w obozach koncentra-

cyjnych. Dokonuje ocen 

komparatywnych sytuacji 

w Europie, Indochinach, 

Omawia konsekwencje Ho-

lokaustu, procesy norym-

berskie i akty ludobój-

stwa, zarówno podczas II 

wojny światowej, jak i 

obecnie. 



 sie II wojny światowej.  Afryce, Stanach Zjedno-

czonych i Nowej Gwinei. 

25.  3.8. 

Kształtowanie się 

koalicji antyhi-

tlerowskiej. Kon-

ferencje Wielkiej 

Trójki 

Wymienia cele Karty 

Atlantyckiej, a także 

miejsce, czas trwania i 

najważniejszych uczest-

ników konferencji Wiel-

kiej Trójki.  

 

 

 

 

Porównuje decyzje, które 

zapadły na konferencjach 

Wielkiej Trójki, i poda-

je sposoby ich realiza-

cji. Zna czas i miejsce 

powołania ONZ i jej naj-

ważniejsze cele.  

 

Podaje założenia ustawy 

Lend Lease, genezę po-

wstania i sygnatariuszy 

Karty Atlantyckiej. Uza-

sadnia decyzje Wielkiej 

Trójki wobec Niemiec i 

Polski. Charakteryzuje 

cele ONZ. Przedstawia 

rolę Polski w tworzeniu 

ONZ. 

 

Charakteryzuje przebieg 

konferencji Wielkiej 

Trójki. Ocenia rolę Jó-

zefa Stalina w przebiegu 

konferencji. Dokonuje 

analizy dokumentów i 

postanowień konferencji 

w Teheranie, Jałcie i 

Poczdamie. 

 

Przygotowuje mowę na 

procesy norymberskie na 

podstawie źródeł i lite-

ratury pomocniczej. Po-

daje przykłady realiza-

cji zadań ONZ. Dokonuje 

oceny i wartościowania 

postanowień Wielkiej 

Trójki wobec Polski I 

Niemiec, umie wskazać 

ich współczesne konse-

kwencje. 

26.  3.9. 

Lekcja powtórze-

niowa –II wojna 

światowa 

 

27.  3.10.  

Praca klasowa – 

II wojna światowa 

według punktacji 

 

Dział IV. Polska w okresie II wojny światowej 

28.  4.1.  

Ziemie polskie 

pod dwiema okupa-

cjami 

Orientuje się w poszcze-

gólnych zagadnieniach 

bloku tematycznego, zna 

podstawowe daty i klu-

czowe postacie.  

Potrafi samodzielnie 

omówić tzw. sprawę pol-

ską podczas II wojny 

światowej oraz wskazać, 

(korzystając z podręcz-

nika) jej najistotniej-

sze etapy.  

Potrafi powiązać losy 

państwa i narodu pol-

skiego w okresie II woj-

ny światowej z sytuacją 

międzynarodową. 

Potrafi wskazać związki 

pomiędzy polityką zagra-

niczną RP a wybuchem 

wojny z Niemcami i agre-

sją ZSRR w 1939 roku. 

Charakteryzuje sprawę 

polską w okresie II woj-

ny światowej na podsta-

wie informacji z litera-

tury uzupełniającej oraz 

materiału źródłowego. 

Opracowuje i wygłasza 

referat na omawiany te-

mat, w którym przedsta-

wia własne opinie popar-

te analizą źródeł oraz 

literatury przedmiotu.  

29.  4.2.  

Sprawa polska w 

czasie II wojny 

światowej 

Wskazuje podział ziem 

polskich pod okupacją 

niemiecką i radziecką. 

Przedstawia losy Polaków 

pod jedną z okupacji.  

 

 

Charakteryzuje losy Po-

laków przesiedlonych, 

wysiedlonych i wywożo-

nych na przymusowe robo-

ty do Rzeszy i do łagrów 

w ZSRR. Opisuje losy 

oficerów polskich jako 

jeńców radzieckich. 

Opisuje dzień powszedni 

w okupowanej Polsce, 

wskazuje różnice pomię-

dzy okupacją niemiecką, 

na ziemiach wcielonych 

do Rzeszy, w GG i na 

ziemiach zajętych przez 

Związek Radziecki. 

Dokonuje opisu życia 

ludności cywilnej pod 

okupacją niemiecką na 

ziemiach polskich i w 

Europie Zachodniej – 

umie przedstawić różnice 

i podobieństwa między 

nimi. 

 

Wykonuje metodą projektu 

pracę o Losach dzieci ze 

swojej rodziny w czasie 

II wojny światowej. Roz-

wija umiejętność sekcjo-

nowania materiałów, po-

szukiwania i analizowa-

nia źródeł. 

30.  4.3.  

Udział Polaków w 

walkach na fron-

tach II wojny 

Wykazuje się wiedzą na 

temat udziału polskich 

żołnierzy na frontach II 

wojny światowej – zna 

główne miejsca walk pol-

skich oddziałów wojsko-

wych. 

Potrafi wskazać na różny 

charakter i udział walk 

polskich oddziałów woj-

skowych. Wymienia i lo-

kalizuje miejsca walki: 

Narwik, Tobruk, Monte 

Cassino. Potrafi scha-

Dokonuje oceny i porów-

nania udziału polskich 

oddziałów wojskowych w 

walkach II wojny świato-

wej. Rozróżnia i lokali-

zuje miejsca walk, opi-

suje wkład Polaków w 

Na podstawie źródeł i 

biografii charakteryzuje 

i ocenia udział polskich 

oddziałów wojskowych w 

walkach na różnych fron-

tach II wojny światowej. 

Łączy w czasie i prze-

Potrafi napisać rozpraw-

kę porównującą i ocenia-

jącą udział polskich 

oddziałów wojskowych na 

frontach II wojny świa-

towej. Selekcjonuje fak-

ty, analizuje i ocenia, 



rakteryzować rolę gen. 

Stanisława Maczka i Wła-

dysława Andersa. Opisuje 

losy polskich żołnierzy 

na frontach zachodnich. 

działania w Norwegii i 

Afryce, opisuje powsta-

nie i losy Wojska Pol-

skiego pod dowództwem 

gen. Stanisława Maczka 

we Włoszech. Wskazuje na 

udział polskich jedno-

stek w Anglii i II fron-

cie.  

strzeni wydarzenia zwią-

zane z udziałem polskich 

jednostek wojskowych na 

frontach II wojny, wska-

zuje na ważną rolę pol-

skich oddziałów wojsko-

wych w kształtowaniu 

postaw patriotycznych.  

opiera się na literatu-

rze pomocniczej, opraco-

waniach i biografistyce. 

31.  4.4.  

Polskie Państwo 

Podziemne. Po-

wstanie warszaw-

skie 

Zna podstawowe informa-

cje dotyczące funkcjono-

wania polskiego państwa 

podziemnego i genezy 

oraz przebiegu powstania 

warszawskiego. Zna i 

wymienia przywódców po-

wstania, wymienia jego 

skutki dla Warszawy i 

jej mieszkańców. 

Omawia strukturę poli-

tyczną i wojskową pol-

skiego państwa podziem-

nego. Określa rolę Armii 

Krajowej. Zna przyczyny 

i przebieg powstania 

warszawskiego.  

Dostrzega zmienność i 

dynamikę wydarzeń zwią-

zane z funkcjonowaniem 

polskiego państwa pod-

ziemnego. Dokonuje oceny 

szans i zagrożeń w 

związku z podjęciem de-

cyzji o akcji „Burza” i 

wybuchu powstania war-

szawskiego. Analizuje i 

ocenia postawę aliantów 

i Związku Radzieckiego 

wobec powstania. 

Ocenia i analizuje źró-

dła dotyczące funkcjono-

wania polskiego państwa 

podziemnego, a także 

szanse i zagrożenia 

związane z wybuchem po-

wstania warszawskiego. 

Zna i porównuje najważ-

niejsze oceny historio-

grafów dotyczące powsta-

nia warszawskiego, a 

także literaturę i opra-

cowania dotyczące Armii 

Krajowej i powstania. 

Potrafi bronić swego 

stanowiska, korzysta z 

różnych źródeł histo-

rycznych i dokonuje ich 

weryfikacji. 

Wspólnie z grupą potrafi 

przeprowadzić klasową 

debatę za i przeciw na 

temat szans i oceny po-

wstania warszawskiego. 

Zna literaturę i źródła 

oraz różne oceny i sta-

nowiska dotyczące po-

wstania. Potrafi bronić 

swego zdania, opierając 

się na różnych źródłach. 

32.  4.5.  

Bilans II wojny 

światowej 

 

Wymienia skutki II wojny 

światowej, zna podstawo-

we daty i kluczowe po-

stacie.  

Omawia skutki II wojny 

światowej; potrafi doko-

nać oceny strat ponie-

sionych przez ludzkość.  

Porządkuje i wyróżnia 

następstwa polityczne, 

społeczne, gospodarcze i 

kulturowe II wojny świa-

towej. Formułuje oceny i 

broni swego stanowiska, 

wykorzystuje różne źró-

dła historyczne. 

Potrafi za pomocą róż-

nych źródeł wykonać mapę 

mentalną na temat: „Bi-

lans II wojny światowej 

– skutki humanitarne, 

społeczne, polityczne, 

gospodarcze i politycz-

ne”. 

Potrafi samodzielnie 

przygotować i wygłosić 

mowę oskarżycielską wo-

bec Holokaustu, uzasad-

nia swoje stanowisko 

faktami zawartymi w ma-

teriale źródłowym.  

33.  4.6.  

Lekcja powtórze-

niowa – Polska w 

okresie II wojny 

światowej 

 

34.  4.7.  

Praca klasowa – 

Polska w okresie 

II wojny świato-

wej 

według punktacji 

Dział 5. Świat w okresie powojennym 

35.  5.1.  

Zimna wojna 

Orientuje się w poszcze-

gólnych zagadnieniach 

Potrafi omówić procesy i 

wydarzenia polityczne na 

Potrafi powiązać procesy 

zachodzące na świecie, 

Samodzielnie definiuje 

pojęcie zimnej wojny, 

Potrafi samodzielnie 

omówić (opisać) przebieg 



omawianego tematu, zna 

podstawowe daty, kluczo-

we postacie i pojęcie 

zimnej wojny.  

świecie w okresie powo-

jennego półwiecza; doko-

nuje własnej oceny tych 

wydarzeń, posługuje się 

pojęciem zimnej wojny.  

wie, czym jest wyścig 

zbrojeń. Charakteryzuje 

dwubiegunowy podział 

świata i zna jego gene-

zę. Dostrzega rozwój 

technologii związany z 

zimnowojennymi zmagania-

mi supermocarstw. Po-

prawnie posługuje się 

pojęciami zimnej wojny i 

żelaznej kurtyny. 

zna jej przejawy i po-

trafi podać przykłady. 

Omawia genezę zimnej 

wojny, wiążąc ja z wyda-

rzeniami okresu II woj-

ny. Posługuje się mate-

riałem źródłowym, danymi 

liczbowymi i wykorzystu-

je uzyskane w ten sposób 

informacje do budowania 

własnych wniosków. 

zimnej wojny, podać wła-

sny punkt widzenia na 

sprawy z nią związane i 

uzasadnić swoje stanowi-

sko za pomocą faktów 

zawartych w materiale 

źródłowym i literaturze 

uzupełniającej.  

36.  5.2.  

Problem niemiecki 

po II wojnie 

światowej 

 

Potrafi wskazać na mapie 

NRD i RFN oraz określić, 

do jakich stref wpływów 

należały. 

Omawia proces powstania 

dwóch państw niemiec-

kich. Posługuje się naj-

ważniejszymi datami i 

terminologią.  

Dokonuje oceny funkcjo-

nowania dwóch państw 

niemieckich, przedstawia 

konsekwencje społeczne i 

gospodarcze takiej sytu-

acji. 

Samodzielnie opracowuje 

analizę SWOT. Swobodnie 

pracuje z dostępnymi 

źródłami, wskazuje cechy 

charakterystyczne poli-

tyki prowadzonej przez 

mocarstwa wobec Niemiec 

w okresie powojennym.  

Potrafi wskazać wpływ 

powstania dwóch państw 

niemieckich na politykę 

międzynarodową. Dostrze-

ga związek między oma-

wianymi wydarzeniami a 

zaostrzeniem się kon-

fliktu zimnowojennego.  

37.  5.3.  

Stalinizacja Eu-

ropy Środkowo-

Wschodniej 

Wie, które państwa zna-

lazły się w strefie do-

minacji ZSRR; potrafi 

wskazać je na mapie. 

Umie podać przyczynę 

tego stanu. 

Wskazuje najważniejsze 

etapy przejmowania wła-

dzy przez komunistów w 

krajach Europy Środkowo-

Wschodniej. Potrafi wy-

mienić nazwiska przywód-

ców państw Europy Środ-

kowo-Wschodniej. 

Charakteryzuje unifika-

cję państw bloku socja-

listycznego pod względem 

politycznym i gospodar-

czym, wymienia najważ-

niejsze kryzysy (np. na 

Węgrzech, w Czechosłowa-

cji). 

Charakteryzuje metody 

sprawowania władzy, 

wskazuje przyczyny kry-

zysów politycznych pań-

stw bloku i omawia ich 

przebieg.  

Umie wskazać cechy pań-

stwa socjalistycznego w 

zakresie polityki i 

ideologii, a także wyka-

zać jedność i rozbież-

ność w ruchu komuni-

stycznym na podstawie 

literatury uzupełniają-

cej i źródeł. 

38.  5.4.  

Rozpad systemu 

kolonialnego 

 

Zna pojęcie dekoloniza-

cji, potrafi usytuować 

je w czasie.  

Przedstawia etapy rozpa-

du systemów kolonial-

nych, wskazuje na mapie 

najważniejsze państwa 

powstałe w wyniku deko-

lonizacji. 

Swobodnie posługuje się 

mapą, wskazując państwa 

powstałe w wyniku deko-

lonizacji. Opisuje meto-

dy walki o niepodległość 

w Indiach i północnej 

Afryce.  

Charakteryzuje wyczerpu-

jąco proces dekoloniza-

cji, określając metody 

zdobywania niepodległo-

ści na poszczególnych 

kontynentach. Swobodnie 

posługuje się terminolo-

gią, zna najważniejsze 

postaci związane z tema-

tem.  

Dokonuje samodzielnej 

oceny procesów dekoloni-

zacyjnych, popiera zaję-

te stanowisko odpowied-

nimi argumentami oraz 

literaturą uzupełniają-

cą. Posługuje się danymi 

statystycznymi. Zna i 

dostrzega ciągłość pro-

cesów budowania XIX-

wiecznych imperiów kolo-

nialnych i ich losy w XX 

wieku. 

39.  5.5.  

Bliski Wschód po 

II wojnie świato-

wej 

Potrafi wskazać na mapie 

tereny bliskowschodnie, 

wymienia najważniejsze 

problemy tego rejonu.  

Przedstawia przyczyny 

konfliktu bliskowschod-

niego, wskazuje jego 

etapy. Posługuje się 

mapą.  

Dokonuje oceny sytuacji 

na Bliskim Wschodzie po 

II wojnie światowej. 

Wymienia najważniejsze 

postaci związane z tema-

tem i charakteryzuje ich 

działalność.  

Wskazuje konsekwencje 

ingerencji mocarstw w 

sytuację bliskowschod-

nią, dokonuje jej samo-

dzielnej oceny. Omawia 

postanowienia rozmów w 

Camp Davis. Analizuje 

dostępne źródła.  

Dokonuje pełnej charak-

terystyki sytuacji z 

odwołaniem do źródeł. 

Wskazuje konsekwencje 

społeczne, gospodarcze i 

polityczne omawianego 

problemu.  



40.  5.6.  

Daleki Wschód po 

II wojnie świato-

wej 

Wskazuje na mapie Daleki 

Wschód. Wymienia najważ-

niejsze problemy wiążące 

się z tematem. Wie, kim 

był Mao Tse-tung. 

Potrafi samodzielnie 

omówić procesy politycz-

ne na Dalekim Wschodzie. 

Posługuje się pojęciami 

rewolucji kulturalnej i 

Wielkiego Skoku.  

Potrafi powiązać prze-

miany polityczne na Da-

lekim Wschodzie ze skut-

kami II wojny światowej. 

Omawia genezę przejęcia 

władzy przez komunistów 

w Chinach.  

Wskazuje związki pomię-

dzy przemianami po woj-

nie na Dalekim Wschodzie 

a sytuacją geopolityczną 

(na podstawie literatury 

uzupełniającej oraz ma-

teriału źródłowego). 

Biegle posługuje się 

danymi liczbowymi i wy-

korzystuje je do budowa-

nia własnych wniosków. 

Dokonuje samodzielnej 

analizy sytuacji Chin, 

Japonii oraz Indii na 

arenie międzynarodowej, 

a także sytuacji we-

wnętrznej tych państw 

(konsekwencje społeczne 

i gospodarcze). Posługu-

je się wiedzą z zakresu 

literatury uzupełniają-

cej i źródeł.  

41.  5.7.  

Problemy i kon-

flikty zimnowo-

jenne 

Wymienia najważniejsze 

konflikty zimnowojenne, 

umieszcza je na osi 

chronologicznej.  

Opisuje przebieg wybra-

nych konfliktów, wskazu-

je na ich przyczyny.  

Dokonuje charakterystyki 

przyczyn, przebiegu i 

konsekwencji omawianych 

konfliktów. Bez problemu 

wskazuje na mapie oma-

wiane terytoria. Wymie-

nia najważniejsze posta-

cie związane z tematem.  

Uczeń samodzielnie kon-

struuje metaplan doty-

czący wybranego konflik-

tu. Dokonuje oceny kon-

fliktów, popiera zajęte 

stanowisko źródłami i 

literaturą uzupełniają-

cą.  

Przedstawia problem kon-

fliktów zimnowojennych w 

sposób syntetyczny – 

wskazuje na rolę mo-

carstw podczas omawia-

nych konfliktów i odwo-

łuje się do literatury 

uzupełniającej oraz źró-

deł. 

42.  5.8. 

ZSRR w latach 

1945–1991 

Wymienia najważniejsze 

problemy i sytuuje je w 

czasie.  

Omawia etapy polityki 

wewnętrznej i międzyna-

rodowej ZSRR w latach 

1945–1991.  

Dokonuje charakterystyki 

przemian zachodzących w 

ZSRR po śmierci Stalina. 

Przedstawia sytuację 

społeczną w ZSRR. Wska-

zuje przykłady ingerowa-

nia Związku Radzieckiego 

w politykę państw komu-

nistycznych.  

Charakteryzuje działal-

ność przywódców ZSRR. 

Ocenia wpływ podejmowa-

nych decyzji na gospo-

darkę ZSRR. Wskazuje 

przejawy kultu jednostki 

w stosunku do kolejnych 

przywódców Związku Ra-

dzieckiego.  

Samodzielnie dokonuje 

pełnej charakterystyki 

sytuacji politycznej, 

gospodarczej i społecz-

nej ZSRR w oparciu o 

literaturę uzupełniającą 

i samodzielnie wyszukane 

źródła.  

43.  5.9.  

Rozpad bloku ko-

munistycznego 

Zna pojęcie jesieni na-

rodów, wymienia w ukła-

dzie chronologicznym 

kolejne wydarzenia tego 

okresu. 

Omawia najważniejsze 

etapy jesieni narodów. 

Omawia najważniejsze 

etapy jesieni narodów. 

Umie wskazać znaczenie 

rozszerzenia NATO. Wie, 

jakie konflikty wybuchły 

w Europie po 1989 roku. 

Przedstawia procesy, 

które doprowadziły do 

przemian w państwach 

bloku wschodniego. Wyka-

zuje rolę polskiego spo-

łeczeństwa w procesach 

demokratyzacji w Euro-

pie. 

Dokonuje syntetycznego i 

analitycznego ujęcia 

globalnych procesów, 

które doprowadziły do 

upadku komunizmu. Do-

strzega przemiany zacho-

dzące w społeczeństwach 

postkomunistycznych. 

44.  5.10.  

Proces integracji 

europejskiej 

Wymienia najważniejsze 

etapy procesu integracji 

europejskiej, wymienia 

nazwiska „ojców” zjedno-

czonej Europy. 

Charakteryzuje proces 

integracji europejskiego 

Zachodu w porządku chro-

nologicznym. Posługuje 

się podstawowymi poję-

ciami (np. EWG, Euroat-

om). 

Wie, kim byli „ojcowie” 

Europy; zna polityczne, 

militarne i gospodarcze 

etapy jednoczenia Europy 

Zachodniej.  

Wie, jakie zadania stoją 

przed UE. Zna instytucje 

Unii Europejskiej i 

wskazuje ich najważniej-

sze kompetencje. 

Dokonuje oceny pozytyw-

nych i negatywnych skut-

ków zjednoczenia Europy. 

Zna drogę Polski do 

członkostwa w UE – odwo-

łuje się do literatury 

uzupełniającej i źródeł. 

45.  5.11.  

Przemiany w Ko-

ściele katolic-

kim. Sobór Waty-

kański II 

Wie, które wyznania i 

kościoły liczą najwięcej 

wyznawców; wskazuje ich 

zasięg.  

 

Zna pozycję Kościoła 

katolickiego w okresie 

po II wojnie światowej. 

Tłumaczy pojęcie konkor-

datu.  

Omawia problemy kościoła 

posoborowego. Zna nowe 

ruchy religijne i poję-

cie ekumenizmu. Charak-

teryzuje działalność 

Przedstawia sytuację 

Kościoła katolickiego i 

innych wyznań w Polsce i 

na świecie w XX wieku. 

Opisuje zmiany, jakie 

Przygotowuje spotkanie 

ekumeniczne; dobiera 

źródła i potrafi dokonać 

ich analizy, podaje oce-

ny komparatywne i przed-



  najważniejszych papieży 

po II wojnie światowej.  

 

zaszły w Kościele kato-

lickim po II wojnie 

światowej. Ocenia dzia-

łalność Jana Pawła II 

jako głowy kościoła i 

autorytetu moralnego. 

 

stawia propozycje wpro-

wadzenia zmian w celu 

zażegnania kryzysu we 

współczesnym życiu reli-

gijnym (na podstawie 

literatury uzupełniają-

cej i źródeł). 

46.  5.12.  

Kultura i nauka w 

drugiej połowie 

XX wieku 

Potrafi wymienić najważ-

niejszych przedstawicie-

li nauki i sztuki oma-

wianego okresu. 

 

Wymienia przedstawicieli 

nauki i sztuki oraz ich 

dokonania. Zna kierunki 

w sztuce tego okresu. 

 

Charakteryzuje poszcze-

gólne kierunki w sztuce 

i podaje ich przedstawi-

cieli. Zna najważniejsze 

dokonania na polu nauki. 

 

Charakteryzuje przemiany 

zachodzące w technice i 

podaje ich konsekwencje. 

Wyciąga samodzielne 

wnioski i dokonuje oceny 

na podstawie dostępnych 

źródeł. 

 

Dostrzega zależności 

między kulturą i nauką a 

innymi dziedzinami życia 

społeczno – polityczne-

go. Swobodnie operuje 

nazwami kierunków w 

sztuce i filozofii.  

 

47.  5.13.  

Lekcja powtórze-

niowa – Świat po 

II wojnie świato-

wej 

 

48.  5.14.  

Praca klasowa – 

Świat w okresie 

powojennym 

według punktacji 

Dział 6. Polska w latach 1945–2000 

49.  6.1.  

Siły polityczne w 

Polsce w latach 

1944–1956 

Wymienia w układzie 

chronologicznym kolejne 

etapy przejmowania wła-

dzy przez komunistów w 

Polsce.  

Omawia konsekwencje II 

wojny dla Polski, wska-

zuje na mapie zmiany 

terytorialne, jakie za-

szły na skutek decyzji w 

Jałcie i Poczdamie. Wy-

mienia przejawy ograni-

czania suwerenności Pol-

ski. 

Charakteryzuje procesy 

gospodarcze towarzyszące 

odbudowie kraju ze 

zniszczeń wojennych.  

Charakteryzuje układ 

polityczny i jego ewolu-

cję w roku 1945 oraz po 

roku 1947.  

Przygotowuje referat 

wyjaśniający mechanizmy 

walki politycznej we-

wnątrz PZPR. 

50.  6.2.  

System stalinow-

ski w Polsce 

Wymienia w układzie 

chronologicznym etapy 

wprowadzania systemu 

stalinowskiego i procesu 

destalinizacji. 

 

 

Omawia okoliczności 

wprowadzania stalinizmu 

w Polsce, jego metody 

oraz konsekwencje spo-

łeczne.  

Wie, na czym polegało 

umacnianie systemu sta-

linowskiego w Polsce; 

charakteryzuje przejawy 

destalinizacji. 

Wskazuje cechy systemu 

stalinowskiego w Polsce. 

Omawia przejawy destali-

nizacji – porównuje je z 

podobnymi procesami w 

innych krajach bloku 

wschodniego. 

Na podstawie własnego 

pomysłu, z zachowaniem 

przejrzystej narracji i 

odnosząc się do właści-

wej literatury histo-

rycznej, przedstawia 

procesy stalinizacji i 

destalinizacji. Wyjaśnia 

złożoność tych procesów 

na tle wydarzeń poli-

tycznych, gospodarczych 

i społecznych, z 

uwzględnieniem uwarunko-

wań zewnętrznych, deter-

minujących położenie 



Polski w Europie i na 

świecie.  

51.  6.3.  

Gospodarka i spo-

łeczeństwo PRL-u 

w latach 1945–

1956 

Zna plany gospodarcze 

(sześcio- i pięciolet-

ni), wymienia główne 

budowy PRL w tzw. deka-

dach Gomułki i Gierka 

oraz najważniejsze pro-

blemy gospodarcze Polski 

w dekadzie lat 80.  

W układzie chronologicz-

nym omawia plany gospo-

darcze (sześcio- i pię-

cioletni), wymienia 

przedsięwzięcia gospo-

darcze w tzw. dekadach 

Gomułki i Gierka oraz 

najważniejsze problemy 

gospodarcze Polski w 

dekadzie lat 80.  

Charakteryzuje plany 

gospodarcze (sześcio- i 

pięcioletni): ich zało-

żenia i osiągnięcia. 

Wymienia przyczyny go-

spodarcze, polityczne i 

społeczne, które sprawi-

ły, że rozpoczęto wiel-

kie budowy PRL-u w tzw. 

dekadach Gomułki i Gier-

ka. Omawia najważniejsze 

problemy gospodarcze 

Polski w dekadzie lat 

80.  

Charakteryzuje plany 

gospodarcze (sześcio- i 

pięcioletni): ich zało-

żenia i osiągnięcia. Zna 

i wyjaśnia przyczyny 

gospodarcze, polityczne 

i społeczne, które spra-

wiły, że rozpoczęto 

wielkie budowy PRL-u w 

tzw. dekadach Gomułki i 

Gierka. Omawia najważ-

niejsze problemy gospo-

darcze Polski w dekadzie 

lat 80., z uwzględnie-

niem uwarunkowań geopo-

litycznych.  

Na podstawie własnego 

pomysłu, z zachowaniem 

przejrzystej narracji i 

odnosząc się do właści-

wej literatury histo-

rycznej, przedstawia 

procesy gospodarcze w 

czasach peerelowskich, 

wyjaśnia ich złożoność 

na tle wydarzeń poli-

tycznych i społecznych, 

z uwzględnieniem uwarun-

kowań geopolitycznych.  

52.  6.4.  

Kryzysy ideolo-

giczne, politycz-

ne i społeczne w 

powojennej Polsce 

Wymienia w kolejności 

chronologicznej najważ-

niejsze protesty spo-

łeczne w Polsce po 1945 

roku. 

Omawia podstawową fakto-

grafię związaną z wystą-

pieniami społecznymi w 

Polsce. 

Omawia genezę i przebieg 

wystąpień społecznych w 

Polsce. 

Krytycznie ocenia obiek-

tywność analizowanych 

źródeł. Charakteryzuje 

genezę, przebieg i kon-

sekwencje wystąpień spo-

łecznych w Polsce. 

Charakteryzuje postawy 

polskiego społeczeństwa 

wobec nowej rzeczywisto-

ści, omawia działania 

opozycji i sposoby jej 

zwalczania przez nowe 

władze. Przygotowuje 

projekt audycji Radia 

„Wolna Europa” na temat 

sytuacji w Polsce. 

53.  6.5.  

Relacje państwo – 

Kościół w okresie 

PRL-u 

Wymienia podstawowe fak-

ty i daty związane z 

problematyką tematu. 

Zna cele i metody poli-

tyki władz wobec Kościo-

ła, charakteryzuje po-

stawę duchowieństwa.  

Wyjaśnia założenia poli-

tyki państwa i ich rea-

lizację wobec Kościoła, 

a także stosunek ducho-

wieństwa do niej. Ocenia 

znaczenie wyboru Karola 

Wojtyły na papieża. Wy-

mienia przykłady repre-

sjonowania duchowień-

stwa. 

Tłumaczy znaczenie Ko-

ścioła i duchowieństwa 

dla społeczeństwa pol-

skiego. Dokonuje samo-

dzielnej oceny działań 

władz państwowych wobec 

Kościoła katolickiego. 

Potrafi wykazać kontro-

wersje wokół obchodów 

millenium państwa pol-

skiego, odwołując się do 

literatury uzupełniają-

cej i źródeł.  

54.  6.6.  

Początki rozkładu 

systemu komuni-

stycznego w Pol-

sce 

Wymienia wystąpienia 

społeczne w Polsce w 

latach 1980–1981. 

Wyjaśnia znaczenie sfor-

mułowania „polska droga 

do demokracji”; omawia w 

układzie chronologicznym 

wydarzenia z lat 1980–

1981.  

Omawia politykę władz w 

początkach lat 80., cha-

rakteryzuje postawy i 

warunki życia społeczeń-

stwa, wskazuje na przy-

czyny wystąpień z lat 

1980–1981. 

Charakteryzuje sytuację 

polityczną i społeczno-

ekonomiczną w Polsce w 

latach 70. i jej konse-

kwencje. Porównuje wy-

stąpienia polskiego spo-

łeczeństwa w latach 

1956–1981.  

Na podstawie literatury 

uzupełniającej wskazuje 

geopolityczne podłoże 

wydarzeń z lat 1980–1981 

w Polsce. Dokonuje samo-

dzielnych ocen.  

 

55.  6.7.  

Stan wojenny w 

Polsce 

Zna pojęcie stanu wojen-

nego w Polsce, wskazuje 

daty dzienne wydarzeń 

Wyjaśnia pojęcie stanu 

wojennego w Polsce, wią-

że z nim właściwe poję-

Omawia przyczyny, prze-

bieg oraz skutki spo-

łeczne, gospodarcze i 

Charakteryzuje sytuację 

polityczną i społeczno-

gospodarczą państwa pol-

Na podstawie własnego 

pomysłu, z zachowaniem 

przejrzystej narracji i 



określanych tym termi-

nem.  

cia i postaci.  polityczne wprowadzenia 

w Polsce stanu wojenne-

go.  

skiego, w której doszło 

do wprowadzenia stanu 

wojennego – uwzględnia 

uwarunkowania zewnętrzne 

determinujące ówczesne 

znaczenie Polski w Euro-

pie i na świecie.  

odnosząc się do właści-

wej literatury histo-

rycznej, przedstawia 

okoliczności, przebieg i 

skutki wprowadzenia sta-

nu wojennego w Polsce. 

Wyjaśnia złożoność tego 

wydarzenia na tle sytua-

cji politycznej, gospo-

darczej i społecznej 

państwa polskiego, z 

uwzględnieniem uwarunko-

wań zewnętrznych deter-

minujących ówczesne zna-

czenie Polski w Europie 

i na świecie.  

56.  6.8. 

Okrągły Stół 

Wie, czym były obrady 

Okrągłego Stołu w Pol-

sce; wskazuje daty 

dzienne wydarzeń okre-

ślanych tym terminem.  

Wie, czym były obrady 

Okrągłego Stołu; wiąże z 

nim właściwe pojęcia i 

postaci. 

Charakteryzuje i wyja-

śnia przyczyny, przebieg 

oraz skutki społeczne, 

gospodarcze i polityczne 

obrad Okrągłego Stołu. 

Dokonuje oceny decyzji 

władz i opozycji o pod-

jęciu rozmów przy Okrą-

głym Stole. 

 

Na podstawie własnego 

pomysłu, odnosząc się do 

właściwej literatury 

historycznej, przedsta-

wia przebieg porozumień, 

jakie w okresie od lute-

go do kwietnia 1989 roku 

zostały zawarte pomiędzy 

ówczesnymi władzami pań-

stwa polskiego a opozy-

cją i Kościołem. Wyja-

śnia złożoność tego pro-

cesu na tle wydarzeń 

politycznych, gospodar-

czych i społecznych, z 

uwzględnieniem uwarunko-

wań zewnętrznych, deter-

minujących położenie 

Polski w Europie i na 

świecie.  

57.  6.9.  

Lekcja powtórze-

niowa – Polska w 

latach 1945–2000 

 

58.  6.10.  

Praca klasowa – 

Polska w latach 

1945–2000 

według punktacji 

59.  6.11.  

III Rzeczpospoli-

ta 

Wymienia podstawowe fak-

ty i daty związane z 

początkiem III RP. 

Wymienia i częściowo 

omawia podstawowe fakty 

związane z początkiem 

III RP. 

Charakteryzuje przyczy-

ny, przebieg oraz skutki 

społeczne, gospodarcze i 

polityczne transformacji 

ustrojowej w Polsce w 

Charakteryzuje i ocenia 

przyczyny, przebieg oraz 

skutki społeczne, gospo-

darcze i polityczne 

transformacji ustrojowej 

Na podstawie własnego 

pomysłu, z zachowaniem 

przejrzystej narracji i 

odnosząc się do właści-

wej literatury histo-



latach 90. XX wieku.  w Polsce w latach 90. XX 

wieku, z uwzględnieniem 

uwarunkowań zewnętrz-

nych, determinujących 

położenie Polski w Euro-

pie i na świecie.  

rycznej, przedstawia 

proces „refolucji” (jak 

nazwał przemiany ustro-

jowe w Polsce przełomu 

lat 80. i 90. T. A. 

Asch). Wyjaśnia złożo-

ność tego procesu na tle 

wydarzeń politycznych, 

gospodarczych i społecz-

nych, z uwzględnieniem 

uwarunkowań zewnętrz-

nych, determinujących 

położenie Polski w Euro-

pie i na świecie.  

60.  6.12. 

Lekcja podsumowu-

jąca 

 

 


