
Roczny plan pracy z historii dla klasy 4 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś” (edycja 2020-2022)
Wymagania na poszczególne oceny
*Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe) z podstawy programowej

Temat lekcji Zagadnienia
Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Rozdział 1. Z historią na Ty

1. Historia – 
nauka o 
przeszłości 

– historia jako nauka o 
przeszłości;
– historia a baśnie i 
legendy;
– efekty pracy 
historyków i 
archeologów;
– źródła historyczne, ich 
przykłady oraz podział.

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: 
współczesność, 
przeszłość, historia, 
legenda, baśń;
– rozróżnia przeszłość od 
współczesności;
– potrafi krótko 
scharakteryzować, 
czym zajmują się 
historycy.

– poprawnie posługuje się 
terminami: archeologia, 
źródła historyczne;
– rozróżnia pracę 
historyków i archeologów;
– potrafi podać przykłady 
postaci legendarnych i 
historycznych;
– wyjaśnia, czym są 
przyczyny i skutki;
– dokonuje podstawowego 
podziału źródeł 
historycznych.

– wskazuje różne 
przykłady materialnych 
źródeł pisanych i 
niepisanych.

– omawia rolę źródeł 
historycznych w 
procesie poznawania 
dziejów.

– potrafi zaproponować 
podział źródeł pisanych 
bądź niepisanych na 
podkategorie;
– ocenia wiarygodność 
różnego rodzaju źródeł 
pisanych.

2. Historia 
wokół nas 

– znaczenie pamiątek 
rodzinnych;
– drzewo genealogiczne 
– sposób przedstawienia
historii rodziny;
– „wielka” i „mała” 
ojczyzna;
– patriotyzm jako miłość
do ojczyzny;
– sposoby wyrażania 
patriotyzmu;
– „małe ojczyzny” i ich 

– przy pomocy nauczycie-
la poprawnie posługuje 
się terminami: ojczyzna, 
patriotyzm;
– podaje przykłady 
pamiątek rodzinnych.

– poprawnie posługuje się 
terminami: ród, drzewo 
genealogiczne;
– przygotowuje drzewo 
genealogiczne najbliższej 
rodziny;
– podaje przykłady postaw i
zachowań patriotycznych.

– poprawnie posługuje 
się terminem tradycja;
– podaje przykłady 
regionalnych tradycji.

– poprawnie posługuje 
się terminem „mała 
ojczyzna”;
– tworzy przewodnik po
własnej miejscowości.

– wskazuje wybitne 
postaci w dziejach 
regionu.
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tradycje;
– znaczenie terminów: 
tradycja, drzewo 
genealogiczne, ojczyzna,
mała ojczyzna, 
patriotyzm.

3. Mieszkamy w
Polsce

– państwo polskie i jego 
krainy historyczne;
– mój region częścią 
Polski;
– naród polski jako 
zbiorowość posługująca 
się tym samym 
językiem, mająca 
wspólną przeszłość i 
zamieszkująca to samo 
terytorium;
– dziedzictwo 
narodowe;
– polskie symbole 
narodowe;
– polskie święta 
państwowe ;
– znaczenie terminów: 
kraina historyczna, 
naród, symbole 
narodowe, Polonia.

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminem symbole 
narodowe;
– wskazuje na mapie 
państwo polskie i jego 
granice.

– poprawnie posługuje się 
terminem naród;
– przedstawia polskie 
symbole narodowe;
– przedstawia 
najważniejsze święta 
państwowe;
– wskazuje na mapie stolicę
państwa.

– poprawnie posługuje 
się terminem region;
– wskazuje na mapie 
główne krainy 
historyczne Polski oraz 
największe miasta;
– przedstawia genezę 
najważniejszych świąt 
państwowych.

– poprawnie posługuje 
się terminem Polonia;
– podaje przykłady 
dziedzictwa 
narodowego Polaków.

– omawia genezę 
polskich symboli 
narodowych;
– tworzy przewodnik po 
własnym regionie.

4. Czas w 
historii

– chronologia i 
przedmiot jej badań;
– oś czasu i sposób 
umieszczania na niej 
dat;
– podstawowe 

– przy pomocy 
nauczyciela używa 
terminów chronolo-
gicznych: tysiąclecie, 
wiek;
– umieszcza daty na osi 
czasu.

– poprawnie posługuje się 
terminami: chronologia, 
okres p.n.e. i n.e
– zamienia cyfry arabskie 
na rzymskie;
– porządkuje fakty i epoki 
historyczne oraz umieszcza 

– poprawnie posługuje 
się terminami: era, 
epoka historyczna;
– podaje cezury 
czasowe epok 
historycznych.

– wyjaśnia okoliczności 
ustanowienia roku 1 i 
podziału na dwie ery;
– podaje przykłady 
innych rachub 
mierzenia czasu.

– charakteryzuje główne
epoki historyczne.
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określenia czasu 
historycznego (data, 
okres p.n.e. i n.e., 
tysiąclecie, wiek);
– cyfry rzymskie oraz ich
arabskie odpowiedniki;
– epoki historyczne: 
starożytność, 
średniowiecze, 
nowożytność, 
współczesność oraz ich 
daty graniczne.

je w czasie.

5. Obliczanie 
czasu w historii

– obliczanie upływu 
czasu między 
poszczególnymi 
wydarzeniami;
– określanie, w którym 
wieku doszło do danego 
wydarzenia;
– podział czasu na wieki 
i półwiecza.

– przy pomocy 
nauczyciela określa, w 
którym wieku miało 
miejsce dane wydarzenie;
– oblicza upływ czasu 
między wydarzeniami w 
ramach jednej ery.

– poprawnie wskazuje 
wydarzenie wcześniejsze w 
czasach p.n.e;
– oblicza upływ czasu 
między wydarzeniami w 
ramach obu er.

– określa początek i 
koniec wieku;
 – poprawnie 
umiejscawia wydarzenia
z obu er na osi czasu.

– oblicza upływ czasu 
między wydarzeniami, 
w tym na przełomie obu
er.

– przyporządkowuje 
wydarzenia do epok 
historycznych.

6. Czytamy 
mapę i plan

– podobieństwa 
i różnice między mapą 
a planem;
– znaczenie mapy
 w pracy historyka;
– odczytywanie 
informacji z planu 
i mapy historycznej;
– najstarsze mapy 
świata.

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: mapa, plan;
– dostrzega różnice 
między mapą a planem.

– poprawnie posługuje się 
terminami: legenda, 
symbol;
– objaśnia symbole legendy
mapy;
– odczytuje z mapy podsta-
wowe informacje.

– wyjaśnia, czym jest 
kartografia;
– przygotowuje proste 
plany miejscowe.

– rozróżnia mapę 
geograficzną, 
polityczną, historyczną. 

– wyjaśnia zasadę 
działania i rolę GPS-u we
współczesnej lokalizacji 
przestrzennej.

Rozdział II: Od Piastów do Jagiellonów
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1. Mieszko I i 
chrzest Polski

– słowiańskie 
pochodzenie Polaków;
– legendarne początki 
państwa polskiego;
– książę Mieszko I 
pierwszym historycznym
władcą Polski;
– małżeństwo Mieszka I 

z Dobrawą;
– chrzest Mieszka I i jego

znaczenie
– znaczenie terminów: 
plemię, Słowianie, 
Piastowie.

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: plemię, 
dynastia;
– wie, kto był pierwszym 
historycznym władcą 
Polski.

– poprawnie posługuje 
się terminem Piastowie;
– wyjaśnia pochodzenie 
nazwy „Polska”.

– poprawnie posługuje się 
terminami: Słowianie, 
poganin;
– zna wydarzenia związane 
z data 966.

– przytacza przykłady 
legend o początkach 
państwa polskiego;
– wyjaśnia okoliczności 
zawarcia małżeństwa z 
Dobrawą oraz przyjęcia 
chrztu przez Mieszka;
– przedstawia 
najważniejsze 
konsekwencje przyjęcia 
chrztu.

– wskazuje na mapie 
rozmieszczenie plemion 
słowiańskich na 
ziemiach polskich;
– charakteryzuje 
znaczenie przyjęcia 
chrześcijaństwa dla 
państwa polskiego.

2. Bolesław 
Chrobry – 
pierwszy król 
Polski

– misja świętego 
Wojciecha u Prusów;
– zjazd gnieźnieński 
i pielgrzymka cesarza 
Ottona III;
– wojny Bolesława 
Chrobrego z sąsiadami 
i przyłączenie nowych 
ziem;
– koronacja Bolesława 
Chrobrego na króla 
Polski;
– znaczenie terminów: 
misja, relikwie, cesarz, 
arcybiskupstwo, 
biskupstwo, koronacja, 
gród, drużyna, wojowie.

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: cesarz, 
koronacja, wojowie;
– wie, kto był pierwszym 
królem Polski.

– poprawnie posługuje 
się terminami: relikwie, 
gród, drużyna;
– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1000, 1025;
– charakteryzuje misję 
św. Wojciecha.

– poprawnie posługuje się 
terminami: biskupstwo, 
arcybiskupstwo;
– przedstawia przyczyny 
i skutki zjazdu gnieźnień-
skiego.

– zna wydarzenia 
związane z datami: 
1002–1018;
– wskazuje na mapie 
terytoria podbite przez 
Bolesława Chrobrego;
– wyjaśnia znaczenie 
koronacji Bolesława 
Chrobrego.

– ocenia skutki polityki 
wewnętrznej i 
zagranicznej Bolesława 
dla państwa polskiego.

*W 
średniowieczny
m klasztorze

– zakony 
chrześcijańskie;
– życie w klasztorze;

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: 

– podaje przykłady 
średniowiecznych 
zakonów;

– wyjaśnia, w jaki sposób 
zakony przyczyniły się do 
rozwoju rolnictwa na 

– poprawnie posługuje 
się terminami: reguła 
zakonna, skryptorium;

– podaje przykłady 
współczesnych zakonów
chrześcijańskich.
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6. „Solidarność”
i jej 
bohaterowie

– życie codzienne w 
okresie PRL.;
– działalność 
opozycyjna;
– strajki robotnicze 
i powstanie NSZZ 
„Solidarność”;
– bohaterowie 
„Solidarności”: Lech 
Wałęsa i Anna 
Walentynowicz;
– wprowadzenie stanu 
wojennego i represje 
przeciwko opozycji;
– przełom 1989 r. 
i upadek komunizmu;
– znaczenie terminów: 
strajk, związek 
zawodowy, solidarność, 
stan wojenny, Okrągły 
Stół.

– przy pomocy 
nauczyciela poprawnie 
posługuje się terminami: 
demokracja, strajk, 
solidarność, związek 
zawodowy;
– wie, jak się nazywał 
pierwszy przywódca 
związku zawodowego 
„Solidarność” i późniejszy 
prezydent.

– wyjaśnia, dlaczego w 
1980 r. doszło do 
masowych strajków 
robotniczych;
– opisuje okoliczności 
zawiązania związku 
zawodowego 
„Solidarność”.

– zna wydarzenia związane 
z datami: sierpień 1980, 
1989;
– zna głównych bohaterów 
„Solidarności” – Lecha Wa-
łęsę i Annę Walentynowicz.

– poprawnie posługuje 
się terminami: stan 
wojenny, Okrągły Stół;
– wymienia 
ograniczenia, z jakimi 
wiązało się wprowa-
dzenie stanu 
wojennego;
– wyjaśnia skutki 
rozmów Okrągłego 
Stołu.

– wskazuje różnice 
polityczne między 
czasami komunizmu 
a wolną Polską.
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Roczny plan pracy z historii dla klasy 5 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś”
Wymagania na poszczególne oceny
* Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe) z podstawy programowej

Temat lekcji Zagadnienia
Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Rozdział 1. Pierwsze cywilizacje

1. Życie 
pierwszych ludzi

 pochodzenie człowieka
 różnice między 
koczowniczym 
a osiadłym trybem życia
 życie człowieka 
pierwotnego
 epoka kamienia, epoka
brązu, epoka żelaza
 początki rolnictwa 
i udomowienie zwierząt
 dawne i współczesne 
sposoby wytapiania 
żelaza
 terminy: pięściak, 
hodowla, koczowniczy 
tryb życia, osiadły tryb 
życia, rewolucja 
neolityczna, epoka 
kamienia, epoka brązu, 
epoka żelaza

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: koczowniczy 
i osiadły tryb życia, 
pięściak
– opisuje różnice między 
człowiekiem pierwotnym 
a współczesnym
– potrafi wyjaśnić, jakie 
korzyści daje 
człowiekowi umiejętność 
uprawy ziemi i hodowli 
zwierząt
– wyjaśnia, dlaczego 
narzędzia metalowe są 
lepsze od kamiennych

– poprawnie posługuje się 
terminami: pięściak, 
hodowla, koczowniczy tryb 
życia, osiadły tryb życia, 
rewolucja neolityczna, 
epoka kamienia, epoka 
brązu, epoka żelaza
– przedstawia, skąd 
wywodzą się praludzie
– opisuje życie ludzi 
pierwotnych
– charakteryzuje epoki 
kamienia, brązu i żelaza
– wyjaśnia znaczenie 
nabycia umiejętności 
wskrzeszania ognia przez
człowieka
 

– porównuje 
koczowniczy tryb życia 
z osiadłym
– wyjaśnia, na czym 
polegała rewolucja 
neolityczna
– przedstawia dawne 
i współczesne sposoby 
wytapiania żelaza 

– wskazuje 
umiejętności, których 
nabycie umożliwiło 
ludziom przejście na 
osiadły tryb życia
– wyjaśnia skutki 
rewolucji neolitycznej
– wskazuje szlaki, 
którymi ludność 
zasiedliła różne 
kontynenty

– wyjaśnia pojęcie 
ewolucji
– charakteryzuje 
kierunki ewolucji 
człowieka
– porównuje poziom 
cywilizacyjny ludzi 
w różnych epokach

2. Miasta- 
państwa
Mezopotamii

 Mezopotamia jako 
kolebka cywilizacji
 znaczenie wielkich 
rzek dla rozwoju 
najstarszych cywilizacji
 osiągnięcia 
cywilizacyjne 
mieszkańców 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: cywilizacja, 
kanał nawadniający, 
kodeks
– wyjaśnia, jaką funkcję 
mogą pełnić rzeki w życiu
człowieka

– poprawnie posługuje się 
terminami: cywilizacja, 
Mezopotamia, Bliski 
Wschód, Babilonia, 
Sumerowie, kanał 
nawadniający, kodeks, 
pismo klinowe, zikkurat, 
podatki

– opisuje rolę wielkich 
rzek w rozwoju 
rolnictwa, handlu i 
komunikacji
– charakteryzuje 
i podaje przykłady 
państw-miast z terenu 
Mezopotamii

– objaśnia różnicę 
między prawem 
zwyczajowym 
a skodyfikowanym
– tłumaczy, w jaki 
sposób powstawały 
pierwsze państwa

– przedstawia kraje 
leżące obecnie na 
obszarze dawnej 
Mezopotamii 
– wymienia 
współczesne 
przedmioty, których 
powstanie było 
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Mezopotamii
 powstanie pierwszych 
państw
 zajęcia różnych grup 
społecznych
 Kodeks 
Hammurabiego
 terminy: cywilizacja, 
Mezopotamia, Bliski 
Wschód, Babilonia, 
Sumerowie, kanał 
nawadniający, kodeks, 
pismo klinowe, zikkurat, 
podatki

– wskazuje na mapie: 
obszar Mezopotamii
– wyjaśnia zasadę oko za 
oko, ząb za ząb

– samodzielnie wskazuje na
mapie: obszar 
Mezopotamii, Tygrys, 
Eufrat, Ur, Babilon
– wymienia najważniejsze 
osiągnięcia cywilizacyjne 
ludów starożytnej 
Mezopotamii

– wyjaśnia znaczenie 
kodyfikacji prawa 
w życiu społecznym

możliwe dzięki 
osiągnięciom ludów 
Mezopotamii

3. W Egipcie
faraonów

 Egipt jako przykład 
starożytnej cywilizacji
 Egipt darem Nilu
 osiągnięcia cywilizacji
egipskiej
 struktura społeczna
 wierzenia Egipcjan 
jako przykład religii 
politeistycznej
 terminy: faraon, 
politeizm, piramidy, 
hieroglify, mumifikacja, 
sarkofag

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: piramida, 
faraon
– wskazuje na mapie: 
Egipt oraz Nil
– opisuje wygląd piramid
– porównuje wygląd 
hieroglifów i pisma 
współczesnego

– poprawnie posługuje się 
terminami: faraon, 
politeizm, piramidy, 
hieroglify, mumifikacja, 
sarkofag
– wymienia najważniejsze 
osiągnięcia cywilizacji 
egipskiej
– opisuje zakres władzy 
faraona

– wyjaśnia rolę Nilu 
w rozwoju cywilizacji 
egipskiej
– przedstawia strukturę 
społeczną Egiptu
– podaje przykłady 
bogów i charakteryzuje 
wierzenia Egipcjan

– wyjaśnia powiązania 
między wierzeniami 
Egipcjan a ich 
osiągnięciami 
w dziedzinie 
budownictwa 
i medycyny
– opisuje, w jaki sposób 
wznoszono piramidy

– opisuje etapy 
pochówku faraonów
– charakteryzuje 
najbardziej znane 
przykłady sztuki 
egipskiej (Sfinks, 
Dolina Królów, 
grobowiec 
Tutenchamona, 
popiersie Neferetiti), 
piramidy w Gizie, 
świątynia Abu Simbel

4. W starożytnym
Izraelu

 judaizm jako przykład 
religii monoteistycznej
 biblijne dzieje 
Izraelitów
 Dekalog i Tora
 postaci biblijne: 
Abraham, Mojżesz, 
Dawid, Salomon
 terminy: judaizm, 
Tora, Jahwe, Dekalog, 
Mesjasz, synagoga, 

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: Tora, Żydzi, 
Dekalog
– wyjaśnia, o czym 
opowiada Biblia
– wymienia najważniejsze
postaci biblijne związane 
z dziejami Żydów

– poprawnie posługuje się 
terminami: judaizm, Tora, 
Jahwe, Dekalog, Mesjasz, 
synagoga, Mesjasz, Ziemia 
Obiecana, Arka 
Przymierza, monoteizm, 
plemię, Palestyna, prorok, 
Świątynia Jerozolimska
– wskazuje na mapie: 
Palestynę, Jerozolimę
– wyjaśnia różnicę 

– opisuje główne 
etapy historii 
Izraelitów 
– charakteryzuje 
judaizm
– porównuje 
wierzenia Egiptu oraz 
Izraela

– charakteryzuje 
dokonania 
najważniejszych 
przywódców religijnych
i politycznych Izraela 
(Abraham, Mojżesz, 
Dawid, Salomon)
– wskazuje na 
podobieństwa i różnice 
pomiędzy judaizmem 
a chrześcijaństwem

– wyjaśnia terminy: 
synagoga, rabin
– podaje przykład 
synagogi 
we współczesnej Polsce
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Mesjasz, Ziemia 
Obiecana, Arka 
Przymierza, monoteizm, 
plemię, Palestyna, 
prorok, Świątynia 
Jerozolimska

pomiędzy politeizmem 
a monoteizmem

5. Cywilizacje 
Indii i Chin

 osiągnięcia 
cywilizacyjne Dalekiego
Wschodu 
 system kastowy 
w Indiach
 cywilizacja Doliny 
Indusu
 terminy: Daleki 
Wschód, Ariowie, kasta, 
hinduizm, Wielki Mur 
Chiński, Jedwabny Szlak

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: Daleki 
Wschód, Wielki Mur 
Chiński
– wskazuje na mapie: 
Indie, Chiny
– przy pomocy 
nauczyciele wyjaśnia, 
dlaczego jedwab 
i porcelana były towarami
poszukiwanymi 
na Zachodzie

– poprawnie posługuje się 
terminami: Daleki Wschód, 
Ariowie, kasta, hinduizm, 
Wielki Mur Chiński, 
Jedwabny Szlak
– wymienia osiągnięcia 
cywilizacji doliny Indusu
– wymienia osiągnięcia 
cywilizacji chińskiej
– wyjaśnia, kiedy 
narodziło się cesarstwo 
chińskie

– opisuje system 
kastowy w Indiach
– charakteryzuje 
wierzenia hinduistyczne

– charakteryzuje rolę 
Jedwabnego Szlaku 
w kontaktach między 
Wschodem a Zachodem
– przedstawia 
terakotową armię
jako zabytek kultury 
chińskiej
– wymienia i wskazuje 
na mapie: rzeki: Indus, 
Huang He, Jangcy

– charakteryzuje 
buddyzm 
– opowiada o filozofii 
Konfucjusza

6. Od hieroglifów
do alfabetu

 powstanie pisma i jego
znaczenie dla rozwoju 
cywilizacji
 pismo a prehistoria 
i historia
 terminy: papirus, 
tabliczki gliniane, pismo
obrazkowe, pismo 
klinowe, Fenicjanie, 
pismo alfabetyczne, 
alfabet łaciński

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: pismo 
obrazkowe, hieroglify, 
alfabet, pismo 
alfabetyczne
– wyjaśnia, do czego 
służy pismo 
– charakteryzuje polskie 
pismo jako przykład 
pisma alfabetycznego

– poprawnie posługuje się 
terminami: papirus, 
tabliczki gliniane, pismo 
obrazkowe, pismo klinowe, 
Fenicjanie, pismo 
alfabetyczne, alfabet 
łaciński
– wyjaśnia, w jaki sposób 
umiejętność pisania 
wpłynęła na dalsze 
osiągnięcia człowieka 
– porównuje pismo 
obrazkowe i alfabetyczne
– wyjaśnia związek między 
wynalezieniem pisma 
a historią i prehistorią
– omawia przyczyny 
wynalezienia pisma

– wskazuje różne 
przykłady sposobów 
porozumiewania się 
między ludźmi 
i przekazywania 
doświadczeń
– przyporządkowuje 
różne rodzaje pisma do 
cywilizacji, które je 
stworzyły
– wymienia przykłady 
materiałów pisarskich 
stosowanych 
w przeszłości 

– wyjaśnia, w jaki 
sposób pismo 
obrazkowe 
przekształciło się 
w klinowe
– przedstawia genezę 
współczesnego pisma 
polskiego
– wyjaśnia, jakie były 
trudności 
z odczytywaniem pisma 
obrazkowego

– podaje przykłady 
narodów, które 
posługują się pismem 
sięgającym tradycją 
do pisma greckiego oraz
do łaciny
– opowiada 
o przykładach 
alternatywnych języków
umownych (alfabet 
Morse’a, język migowy)
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* Tajemnice 
sprzed wieków – 
Jak odczytano 
pismo Egipcjan?

 wyprawa Napoleona 
do Egiptu
 hieroglify – litery czy 
słowa? 
 postaci: Jean F. 
Champollion
 terminy: Kamień 
z Rosetty

– przy pomocy 
nauczyciela wyjaśnia, 
dlaczego po wielu 
stuleciach ludzie nie 
potrafili odczytać 
hieroglifów

– wyjaśnia, na czym 
polegały trudności 
w odczytaniu hieroglifów 

– charakteryzuje 
i przedstawia znaczenie 
Kamienia z Rosetty
– wyjaśnia, jak udało się
odczytać hieroglify 

– przedstawia postać 
oraz dokonania Jeana F. 
Champolliona

– wyjaśnia, jaki był 
wpływ wyprawy 
Napoleona do Egiptu 
oraz odczytania 
hieroglifów na 
pojawienie się 
egiptologii

Rozdział 2. Starożytna Grecja

1. 
Demokratyczne 
Ateny

 warunki naturalne 
Grecji 
 życie w greckiej polis
 cechy 
charakterystyczne 
demokracji ateńskiej
 Perykles – 
najwybitniejszy 
przywódca 
demokratycznych Aten
 terminy: Hellada, 
Hellenowie, polis, 
demokracja, 
zgromadzenie ludowe, 
akropol, agora
 postaci historyczne: 
Perykles

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: demokracja, 
zgromadzenie ludowe
– przy pomocy 
nauczyciela opisuje 
wygląd greckiego polis 
i życie w nim na 
przykładzie Aten 

– poprawnie posługuje 
się terminami: Hellada, 
Hellenowie, polis, 
demokracja, 
zgromadzenie ludowe, 
akropol, agora
– wskazuje na mapie: 
Grecję, Ateny
– wyjaśnia znaczenie 
terminu demokracja 
i charakteryzuje 
demokrację ateńską

– wyjaśnia wpływ 
warunków naturalnych 
Grecji na zajęcia ludności 
oraz sytuację polityczną 
(podział na polis)
– wyjaśnia, kim był 
Perykles
– opisuje, kto posiadał 
prawa polityczne 
w Atenach

– wskazuje 
podobieństwa i różnice 
między demokracją 
ateńską a współczesną 
demokracją 
parlamentarną

– wyjaśnia, w jaki 
sposób kultura grecka 
rozprzestrzeniła się 
w basenie Morza 
Śródziemnego

*2. Sparta i 
wojny z Persami

 ustrój i społeczeństwo 
starożytnej Sparty
 cechy i etapy 
wychowania 
spartańskiego
 powstanie i rozwój 
imperium perskiego
 wojny grecko-perskie
 terminy: Persowie, 
danina, sojusz, hoplita, 
falanga

– przy pomocy 
nauczyciela posługuje się 
terminami: danina, sojusz
– przy pomocy 
nauczyciela przedstawia 
cele i charakter 
wychowania 
spartańskiego

– poprawnie posługuje 
się terminami: danina, 
sojusz, hoplita, falanga
– przedstawia cele 
i charakter wychowania 
spartańskiego
– wyjaśnia, dlaczego 
Spartan uważano za 
najlepszych 
wojowników greckich
– wskazuje na mapie: 

– charakteryzuje ustrój 
i społeczeństwo starożytnej 
Sparty
– posługuje się 
wyrażeniami: spartańskie 
warunki, mówić lakonicznie
– wyjaśnia przyczyny 
i opisuje przebieg wojen 
grecko-perskich
– wskazuje na mapie: 
Maraton, Termopile, 

– opisuje, w jaki sposób 
walczyli starożytni 
Grecy 
– wyjaśnia genezę 
biegów maratońskich
– tłumaczy znaczenie 
zwrotu: wrócić z tarczą 
lub na tarczy

– porównuje ustroje 
Aten i Sparty
– opisuje przebieg bitwy
pod Termopilami 
i ocenia postać króla 
Leonidasa
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władzy królewskiej
 ukształtowanie się 
sejmu walnego
 konstytucja Nihil novi i
jej znaczenie dla ustroju 
Rzeczypospolitej
 terminy: monarchia 
patrymonialna, 
monarchia stanowa, 
przywileje, szlachta, 
pańszczyzna, 
konstytucja sejmowa, 
sejm walny, izba 
poselska, senat

– przedstawia sejm 
walny oraz jego skład
– zaznacza na osi czasu 
daty: 1374 r., 1505 r.

– wyjaśnia znaczenie 
konstytucji Nihil novi

sejmu walnego: izby 
poselskiej oraz senatu
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Roczny plan pracy z historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś”
Wymagania na poszczególne oceny

Temat lekcji Zagadnienia
Wymagania na poszczególne oceny

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra
Uczeń:

Ocena bardzo dobra
Uczeń:

Ocena celująca
Uczeń:

Rozdział I. Narodziny nowożytnego świata

1. Wielkie 
odkrycia 
geograficzne

– średniowieczne 
wyobrażenia o Ziemi
– przyczyny wypraw 
żeglarskich na 
przełomie XV i XVI w.
– najważniejsze 
wyprawy przełomu XV
i XVI w. oraz ich 
dowódcy

– wskazuje na mapie 
Indie, Amerykę
– podaje przykłady 
towarów 
sprowadzanych z Indii 
(przyprawy, jedwab)
– wymienia Krzysztofa 
Kolumba jako odkrywcę
Ameryki
– podaje rok odkrycia 
Ameryki (1492 r.) i 
określa, w którym 
wieku doszło do tego 
wydarzenia

– wymienia nowości w 
technice żeglarskiej, 
które umożliwiły 
dalekomorskie wyprawy
– poprawnie posługuje 
się terminami: karawela, 
kompas
– podaje lata pierwszej 
wyprawy dookoła Ziemi 
(1519–1522 r.) i określa, 
w którym wieku doszło 
do tego wydarzenia
– wskazuje Ferdynanda 
Magellana jako dowódcę 
wyprawy dookoła świata 
i przedstawia jej 
znaczenie

– podaje przyczyny 
wielkich odkryć 
geograficznych
– wskazuje na mapie 
trasy najważniejszych 
wypraw przełomu XV 
i XVI w. oraz 
wymienia ich 
dowódców (Krzysztof 
Kolumb, Ferdynand 
Magellan, Vasco da 
Gama, Bartłomiej 
Diaz)
– poprawnie 
posługuje się 
terminem: tubylec
– wyjaśnia, dlaczego 
ludność tubylczą 
Ameryki nazwano 
Indianami

– wyjaśnia przyczyny 
poszukiwania 
morskiej drogi do 
Indii
– podaje i zaznacza na
osi czasu daty wypraw
Bartłomieja Diaza i 
Vasco da Gamy
– poprawnie 
posługuje się 
terminem: 
astrolabium
– wyjaśnia, dlaczego 
Krzysztof Kolumb i 
Ferdynand Magellan 
skierowali swoje 
wyprawy drogą na 
zachód

– tłumaczy 
pochodzenie nazwy 
Ameryka
– wskazuje związek 
między wynalazkami z
dziedziny żeglugi a 
podejmowaniem 
dalekich wypraw 
morskich
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2. Skutki 
odkryć 
geograficznyc
h

– cywilizacje 
prekolumbijskie i ich 
dokonania
– podbój Ameryki 
przez Hiszpanów i 
Portugalczyków oraz 
jego następstwa
– zmiany w życiu ludzi 
w wyniku odkryć 
geograficznych

– wymienia nazwy 
rdzennych ludów 
Ameryki (Majowie, 
Aztekowie i Inkowie)
– przy pomocy 
nauczyciela posługuje 
się terminami: Stary 
Świat, Nowy Świat
– podaje przykłady 
towarów, które 
przewożono między 
Ameryką a Europą

– poprawnie posługuje 
się terminem: cywilizacje
prekolumbijskie
– wskazuje na mapie 
tereny zamieszkałe przez 
Majów, Azteków i Inków
– wymienia dokonania 
rdzennych ludów 
Ameryki
– przedstawia po jednym
pozytywnym i 
negatywnym skutku 
wielkich odkryć 
geograficznych
– wskazuje odkrycie 
Ameryki jako początek 
epoki nowożytnej

– poprawnie 
posługuje się 
terminami: kolonia, 
niewolnik, plantacja
– przedstawia 
politykę Hiszpanów i 
Portugalczyków w 
Nowym Świecie
– tłumaczy przyczyny 
przewagi 
Europejczyków nad 
tubylczą ludnością 
Ameryki
– opowiada o sytuacji 
niewolników na 
plantacjach w 
Ameryce
– wyjaśnia, w jaki 
sposób w Ameryce 
pojawiła się ludność 
afrykańska

– przedstawia 
pozytywne i 
negatywne skutki 
wielkich odkryć 
geograficznych
– poprawnie 
posługuje się 
terminem: 
konkwistador
– opisuje działalność 
konkwistadorów i 
wymienia najbardziej 
znanych 
konkwistadorów 
(Hernán Cortez, 
Francisco Pizarro)
– wskazuje na mapie 
tereny skolonizowane 
przez Hiszpanów i 
Portugalczyków

– przedstawia zmiany 
w życiu ludzi w 
wyniku odkryć 
geograficznych
– wymienia na 
podstawie mapy 
nazwy współczesnych 
państw położonych 
na obszarach dawniej 
zamieszkiwanych 
przez cywilizacje 
prekolumbijskie

3. Renesans – 
narodziny 
nowej epoki

– renesans – cechy 
charakterystyczne 
epoki
– humaniści i ich 
poglądy
– ideał człowieka w 
dobie renesansu
– wynalezienie druku i
jego znaczenie

– zaznacza na osi czasu 
epokę renesansu
– wymienia Jana 
Gutenberga jako 
wynalazcę druku
– wskazuje Leonarda da
Vinci jako człowieka 
renesansu i określa 
dwie–trzy dziedziny 
jego zainteresowań

– poprawnie posługuje 
się terminem: renesans,
– podaje czas trwania 
epoki renesansu
– przedstawia ideał 
człowieka w epoce 
odrodzenia i wyjaśnia 
termin: człowiek 
renesansu
– opisuje dokonania 
Leonarda da Vinci i 
uzasadnia słuszność 

– poprawnie 
posługuje się 
terminami: antyk, 
humanizm
– charakteryzuje 
epokę renesansu
– wyjaśnia nazwę 
nowej epoki

– wyjaśnia wpływ 
wynalezienia druku 
na rozprzestrzenianie 
się idei renesansu
– przedstawia poglądy
humanistów

– wskazuje Erazma z 
Rotterdamu jako 
wybitnego humanistę 
i przedstawia jego 
poglądy
– porównuje pracę 
kopisty z pracą w 
średniowiecznej 
drukarni
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twierdzenia, że był on 
człowiekiem renesansu

4. Kultura 
renesansu w 
Europie

– renesansowa radość
życia
– architektura 
renesansu
– wybitni twórcy 
odrodzenia i ich dzieła

– wskazuje Włochy jako
kolebkę renesansu,
– wymienia Leonarda 
da Vinci i Michała 
Anioła jako wybitnych 
twórców włoskiego 
odrodzenia

– wyjaśnia, w czym 
przejawiała się 
renesansowa radość 
życia
– poprawnie posługuje 
się terminem: mecenat
– wymienia wybitnych 
twórców epoki 
odrodzenia i podaje 
przykłady ich dzieł

– charakteryzuje 
sztukę renesansową, 
wskazując główne 
motywy 
podejmowane przez 
twórców,
– poprawnie 
posługuje się 
terminem: fresk, 
podaje przykład 
dzieła wykonanego tą 
techniką

– poprawnie 
posługuje się 
terminami: attyka, 
arkada, kopuła do 
opisu budowli 
renesansowych

– poprawnie 
posługuje się 
terminem: 
perspektywa
– podaje przykłady 
dzieł, w których 
zastosowano 
perspektywę

5. Reformacja 
– czas 
wielkich 
zmian

– kryzys Kościoła 
katolickiego
– Marcin Luter i jego 
poglądy
– reformacja i jej 
następstwa

– wskazuje wystąpienie
Marcina Lutra jako 
początek reformacji
– poprawnie posługuje 
się terminem: odpust
– wymienia wyznania 
protestanckie

– poprawnie posługuje 
się terminami: 
reformacja, protestanci
– określa początek 
reformacji (1517 r.) i 
zaznacza tę datę na osi 
czasu
– wskazuje sprzedaż 
odpustów jako jedną z 
przyczyn reformacji
– charakteryzuje 
wyznania protestanckie i 
podaje ich założycieli

– poprawnie 
posługuje się 
terminami: pastor, 
celibat, zbór
– wskazuje objawy 
kryzysu w Kościele 
katolickim jako 
przyczynę reformacji
– opisuje okoliczności 
powstania 
anglikanizmu
– przedstawia skutki 
reformacji

– charakteryzuje 
poglądy Marcina 
Lutra
– opisuje 
postanowienia pokoju
w Augsburgu (1555 r.)
i wyjaśnia zasadę czyj 
kraj, tego religia
– przedstawia na 
mapie podział 
religijny Europy

– charakteryzuje 
poglądy głoszone 
przez Jana Kalwina
– wskazuje zmiany 
wprowadzone w 
liturgii protestanckiej
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6. 
Kontrreforma
cja

– postanowienia 
soboru trydenckiego
– działalność jezuitów
– wojna 
trzydziestoletnia i jej 
następstwa

– poprawnie posługuje 
się terminem: sobór
– przy pomocy 
nauczyciela 
przedstawia przyczyny 
zwołania soboru w 
Trydencie
– wskazuje zakon 
jezuitów jako instytucję
powołaną do walki z 
reformacją
– oblicza, jak długo 
obradował sobór 
trydencki i zaznacza to 
na osi czasu (daty 
powinny być podane 
przez nauczyciela)

– poprawnie posługuje 
się terminami: 
kontrreformacja, 
seminarium duchowne
– przedstawia zadania 
seminariów duchownych
w dobie kontrreformacji
– wyjaśnia cel założenia 
zakonu jezuitów
– wymienia Ignacego 
Loyolę jako założyciela 
zakonu jezuitów

– przedstawia 
postanowienia 
soboru trydenckiego
– poprawnie 
posługuje się 
terminami: heretyk, 
inkwizycja, indeks 
ksiąg zakazanych
– wyjaśnia cel 
utworzenia inkwizycji 
i indeksu ksiąg 
zakazanych

– charakteryzuje 
działalność zakonu 
jezuitów
– przedstawia zasady 
obowiązujące 
jezuitów

– przedstawia 
przyczyny wybuchu 
wojny 
trzydziestoletniej
– podaje datę 
podpisania pokoju 
westfalskiego (1648 
r.) i jego najważniejsze
postanowienia

Rozdział II. W Rzeczypospolitej szlacheckiej

1. Demokracja
szlachecka

– szlachta i jej zajęcia
– prawa i obowiązki 
szlachty
– sejm walny i sejmiki 
ziemskie

– poprawnie posługuje 
się terminami: szlachta,
herb, szabla
– przedstawia prawa 
szlachty odziedziczone 
po rycerskich 
przodkach
– wymienia zajęcia 
szlachty
– wskazuje na ilustracji 
postać szlachcica

– poprawnie posługuje 
się terminami: 
demokracja szlachecka, 
przywilej, magnateria, 
szlachta średnia, 
szlachta zagrodowa, 
gołota
– wymienia izby sejmu 
walnego
– przedstawia 
zróżnicowanie stanu 
szlacheckiego
– wyjaśnia 
funkcjonowanie zasady 

– przedstawia prawa i 
obowiązki szlachty,
– poprawnie 
posługuje się 
terminem: pospolite 
ruszenie
– wskazuje wpływ 
przywilejów 
szlacheckich na 
pozycję tego stanu
– podaje i zaznacza na
osi czasu datę 
uchwalenia 
konstytucji Nihil novi 

– poprawnie 
posługuje się 
terminami: sejm 
walny, sejmiki 
ziemskie
– przedstawia decyzje
podejmowane na 
sejmie walnym
– charakteryzuje rolę 
sejmików ziemskich i  
zakres ich uprawnień
– przedstawia skład 
izb sejmu walnego

– wyjaśnia, w jaki 
sposób doszło do 
ukształtowania się 
demokracji 
szlacheckiej
– porównuje 
parlamentaryzm 
Rzeczypospolitej
XVI–XVII w. z 
parlamentaryzmem 
współczesnej Polski
– wyjaśnia, kto 
sprawował władzę w 
Rzeczypospolitej
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6. Księstwo 
Warszawskie

– utworzenie Księstwa
Warszawskiego
– konstytucja Księstwa
Warszawskiego
– Polacy pod 
rozkazami Napoleona
– upadek Księstwa 
Warszawskiego

– wskazuje na mapie 
Księstwo Warszawskie
– podaje przyczyny 
likwidacji Księstwa 
Warszawskiego

– przedstawia 
okoliczności utworzenia 
Księstwa Warszawskiego,
– wskazuje na mapie 
Tylżę
– podaje i zaznacza na 
osi czasu daty 
utworzenia i likwidacji 
Księstwa Warszawskiego 
(1807 r., 1815 r.)

– charakteryzuje 
postać księcia Józefa 
Poniatowskiego
– przedstawia 
okoliczności 
powiększenia 
terytorium Księstwa 
Warszawskiego
– wskazuje na mapie 
Raszyn
– wyjaśnia znaczenie 
mitu napoleońskiego 
dla podtrzymania 
pamięci o Legionach

– omawia zapisy 
konstytucji Księstwa 
Warszawskiego
– wskazuje związek 
między zapisami 
konstytucji Księstwa 
Warszawskiego a 
ideami rewolucji 
francuskiej
– wskazuje na mapie 
Somosierrę
– opowiada o szarży 
polskich szwoleżerów 
pod Somosierrą i 
wskazuje jej 
znaczenie dla 
toczonych walk

– wymienia bitwy 
stoczone przez 
napoleońską Francję z
udziałem Polaków
– podaje datę bitwy 
pod Raszynem (1809 
r.)
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Wczoraj i dziś kl. 7 NOWA EDYCJA
Rozkład materiału i wymagania na oceny do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Temat lekcji Materiał nauczania Odniesienia do
podstawy

programowej. 
Uczeń:

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

Ocena dostateczna
Uczeń:

Ocena dobra 
Uczeń:

Ocena bardzo
dobra 
Uczeń:

Ocena celująca 
Uczeń:

Rozdział I: Europa po kongresie wiedeńskim
1. Kongres 
wiedeński

– okoliczności zwołania
kongresu wiedeńskiego
– uczestnicy kongresu 
wiedeńskiego i ich rola 
w podejmowaniu 
decyzji
– „sto dni” Napoleona, 
jego klęska pod 
Waterloo i ostateczny 
upadek cesarza 
Francuzów
– postanowienia 
kongresu wiedeńskiego
– zmiany ustrojowe i 
terytorialne
– Święte Przymierze – 
jego cele i uczestnicy
– znaczenie terminów: 
restauracja, 
legitymizm, 
równowaga 
europejska

– omawia decyzje 
kongresu 
wiedeńskiego w 
odniesieniu do 
Europy, w tym do 
ziem polskich 
(XIX.1)

– wyjaśnia znaczenie 
terminów: 
restauracja, 
legitymizm, 
równowaga 
europejska;
– zna daty obrad 
kongresu 
wiedeńskiego (1814–
1815);
– wskazuje na mapie 
państwa decydujące 
na kongresie 
wiedeńskim;
– podaje przyczyny 
zwołania kongresu 
wiedeńskiego.

– wyjaśnia znaczenie 
terminów: abdykacja,
Święte Przymierze;
– zna daty: bitwy pod
Waterloo 
(18 VI 1815), 
podpisania aktu 
Świętego Przymierza 
(IX 1815);
– prezentuje główne 
założenia ładu 
wiedeńskiego;
– przedstawia 
decyzje kongresu 
dotyczące ziem 
polskich.

– wyjaśnia 
znaczenie terminu 
Związek Niemiecki;
– zna datę „stu dni”
Napoleona 
(III–VI 1815);
– identyfikuje 
postać Aleksandra I;
− przedstawia i 
wskazuje na mapie 
zmiany terytorialne 
w Europie po 
kongresie 
wiedeńskim.

– wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„sto dni”;
– identyfikuje 
postacie: Franciszka
I, Fryderyka 
Wilhelma III, 
Aleksandra I;
– omawia przebieg 
„stu dni” 
Napoleona;
− ocenia zasady, na 
których podstawie 
stworzono ład 
wiedeński;
– przedstawia 
działalność 
Świętego 
Przymierza.

– ocenia postawę 
Napoleona 
i Francuzów 
w okresie jego 
powrotu do kraju;
– ocenia zasady, 
w oparciu o które 
stworzono ład 
wiedeński;
– ocenia działalność 
Świętego Przymierza;
- wyjaśnia, dlaczego 
Turcja nie przystąpiła 
do Świętego 
Przymierza.

2. Rewolucja
przemysłow
a

– przyczyny rewolucji 
przemysłowej
– uwarunkowania i 
kierunki rozwoju 
przemysłu w Europie
– pierwsze wielkie 

– charakteryzuje 
najważniejsze 
przejawy rewolucji 
przemysłowej 
(wynalazki i ich 
zastosowania, 

– wyjaśnia znaczenie 
terminów: rewolucja 
przemysłowa, 
maszyna parowa, 
manufaktura;
– zna datę 

– wyjaśnia znaczenie 
terminów: 
industrializacja, 
urbanizacja, 
kapitalizm;
– identyfikuje 

– zna daty: 
skonstruowania 
telegrafu (1837);
– identyfikuje 
postać Michaela 
Faradaya jako 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
cywilizacja 
przemysłowa, 
metropolia;

– wyjaśnia 
okoliczności narodzin
przemysłu w XIX w.;
– ocenia gospodarcze

i społeczne skutki 
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ośrodki przemysłowe w
Europie
– rozwój transportu
– skutki gospodarcze 
rewolucji przemysłowej
– wynalazki XIX w. – 
elektryczność i 
początki 
telekomunikacji 
– znaczenie terminów: 
fabryka, 
industrializacja, 
urbanizacja, 
kapitaliści, kapitalizm 
– postacie historyczne: 
James Watt, Michael 
Faraday, Samuel Morse

obszary 
uprzemysłowienia, 
zmiany struktury 
społecznej i 
warunków życia) 
(XIX.2)

udoskonalenia 
maszyny parowej 
(1763);
– identyfikuje postać 
Jamesa Watta;
– wymienia przyczyny
rewolucji 
przemysłowej.

postacie: Samuela 
Morse’a;
– wymienia gałęzie 
przemysłu, które 
rozwinęły się dzięki 
zastosowaniu 
maszyny parowej;
– omawia wpływ 
zastosowania 
maszyny parowej na 
rozwój komunikacji.

konstruktora silnika
elektrycznego;
– zna zasady 
kapitalizmu;
– wskazuje na 
mapie państwa, na 
których terenie 
rozwinęły się w XIX 
w. najważniejsze 
zagłębia 
przemysłowe 
Europy;
– przedstawia 
konsekwencje 
zastosowania 
maszyny parowej 
dla rozwoju 
przemysłu.

– przedstawia 
gospodarcze 
i społeczne skutki 
industrializacji;
– wyjaśnia 
znaczenie 
wynalezienia 
elektryczności dla 
rozwoju przemysłu 
i komunikacji;
– opisuje sposób 
działania maszyny 
parowej.

rozwoju przemysłu 
w XIX w.

3. Nowe 
idee 
polityczne

– nowe ideologie: 
liberalizm, 
konserwatyzm, 
socjalizm i komunizm
– teoretycy nowych 
ideologii 
– aspekty gospodarcze 
i społeczno-polityczne 
nowych ideologii
– narodziny ruchu 
robotniczego – związki 
zawodowe
– znaczenie terminów: 
ideologia, wolna 
konkurencja, strajk, 
związek zawodowy
– postacie historyczne: 
Adam Smith, Edmund 
Burke, Robert Owen, 

– omawia 
narodziny i 
pierwsze lata 
istnienia 
nowoczesnych 
ruchów 
politycznych
(socjalizm, ruch 
ludowy, ruch 
narodowy) (XXIV.4)

– wyjaśnia znaczenie 
terminów: ideologia, 
proletariat, strajk, 
fabrykanci;
– wymienia ideologie
społeczno- polityczne
w XIX wieku. 

− wyjaśnia znaczenie 
terminów: 
liberalizm, 
konserwatyzm, 
socjalizm,
komunizm, związek 
zawodowy;
– identyfikuje 
postacie: Edmunda 
Burke’a, Karola 
Marksa, Adama 
Smitha;
– charakteryzuje 
założenia liberalizmu,
konserwatyzmu, 
socjalizmu 
i komunizmu.

– identyfikuje 
postacie: Henriego 
de Saint-Simona, 
Roberta Owena, 
Fryderyka Engelsa;
– przedstawia 
warunki pracy 
dzieci w XIX 
wiecznych 
fabrykach;

– przedstawia 
okoliczności 
narodzin 
liberalizmu, 
konserwatyzmu 
i ruchu 
robotniczego.

− wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: wolna 
konkurencja, 
liberalizm 
ekonomiczny, 
manifest 
komunistyczny;

– zna datę wydania 
Manifestu 
komunistycznego 
(1848);
– wyjaśnia różnice 
między socjalistami 
i komunistami;
– wyjaśnia rolę 
związków 
zawodowych 

– ocenia wpływ 
nowych ideologii 
na życie społeczne 
i polityczne 
w pierwszej połowie 
XIX w.;
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Karol Marks w rozwoju ruchu 
robotniczego.

4. Przeciwko 
Świętemu 
Przymierzu

– powstanie 
dekabrystów w Rosji
– rewolucja lipcowa we
Francji
– przyczyny Wiosny 
Ludów
– przebieg i skutki 
rewolucji lutowej we 
Francji 
– Wiosna Ludów w 
Europie na przykładzie 
Prus, Austrii, Węgier i 
Włoch
– wojna krymska – 
przyczyny, przebieg i 
skutki
– znaczenie terminów: 
uwłaszczenie chłopów
– postacie historyczne: 
Ludwik Napoleona 
Bonaparte

– wymienia 
wydarzenia 
związane z walką z 
porządkiem 
wiedeńskim, 
charakteryzuje 
przebieg Wiosny 
Ludów w Europie 
(XXI.1)

– wyjaśnia znaczenie 
terminów: Wiosna 
Ludów, uwłaszczenie;
– zna datę Wiosny 
Ludów (1848–1849);
– wskazuje na mapie 
państwa, w których 
wybuchła Wiosna 
Ludów; 
– wymienia przyczyny
Wiosny Ludów.

– wyjaśnia znaczenie 
terminu burżuazja;

– zna datę wybuchu 
Wiosny Ludów 
we Francji (II 1848);
– identyfikuje postać 
Ludwika Napoleona 
Bonapartego;
– przedstawia 
przyczyny Wiosny 
Ludów;
– przedstawia cele, 
przebieg i skutki 
powstania 
dekabrystów;
– przedstawia skutki 
Wiosny Ludów w 
Europie.

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
rewolucja lipcowa, 
rewolucja lutowa, 
dekabryści;
– zna daty: 
dekabrystów (XII 
1825), wojny 
krymskiej (1853–
1856);
– identyfikuje 
postacie: Mikołaja I;
Aleksandra II;
– wskazuje na 
mapie państwa, w 
których w latach 
1815–1847 
wybuchły rewolucje
i powstania;
– omawia 
przyczyny, przebieg 
i skutki rewolucji 
lipcowej we Francji;
– przedstawia 
skutki Wiosny 
Ludów we Francji, 
Prusach, Austrii, na 
Węgrzech i w 
państwach 
włoskich.

– wskazuje na 
mapie państwa 
zaangażowane 
w wojnę krymską;
– opisuje przebieg 
Wiosny Ludów we 
Francji, Prusach, 
Austrii, na 
Węgrzech i w 
państwach 
włoskich;
– wymienia 
przyczyny i skutki 
wojny krymskiej.

– identyfikuje 
postacie: Karola X, 
Ludwika Filipa, Lajosa
Kossutha;
– ocenia znaczenie 
Wiosny Ludów dla 
państw i narodów 
europejskich.

Rozdział II: Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
1. Po upadku
Księstwa 

– podział ziem polskich
po kongresie 

– wskazuje na 
mapie podział 

– wyjaśnia znaczenie 
terminu 

− wyjaśnia znaczenie 
terminów: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

− zna daty: nadania 
wolności osobistej 

– ocenia skutki 
reformy 
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Warszawskie
go

wiedeńskim
– podstawowe zasady 
ustrojowe w Królestwie
Polskim, Wielkim 
Księstwie Poznańskim i 
Rzeczypospolitej 
Krakowskiej
– sytuacja społeczno-
gospodarcza Polaków 
w zaborach pruskim, 
austriackim i w 
Królestwie Polskim
– reformy Franciszka 
Ksawerego Druckiego-
Lubeckiego w 
Królestwie Polskim
– reformy 
uwłaszczeniowe w 
zaborze pruskim i 
austriackim
– znaczenie terminu: 
autonomia, 
protektorat
– znaczenie terminu: 
ziemie zabrane

polityczny ziem 
polskich po 
kongresie 
wiedeńskim (XX.1)
– charakteryzuje 
okres konstytucyjny
Królestwa Polskiego
– ustrój, osiągnięcia
w gospodarce, 
kulturze i edukacji 
(XX.2)
– omawia położenie
Polaków w 
zaborach pruskim i 
austriackim, na 
obszarze ziem 
zabranych oraz w 
Rzeczypospolitej 
Krakowskiej (XX.4)

uwłaszczenie;
– zna datę powstania 
Królestwa Polskiego, 
Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego 
i Wolnego Miasta 
Krakowa (1815);
– wymienia ustalenia 
kongresu 
wiedeńskiego w 
sprawie ziem 
polskich.

autonomia, Galicja, 
unia personalna;

– charakteryzuje 
ustrój Królestwa 
Polskiego;
– wymienia organy 
władzy określone 
w konstytucji 
Królestwa Polskiego;
– wymienia reformy 
Franciszka Ksawerego
Druckiego- 
Lubeckiego;
– wymienia ośrodki 
przemysłowe w 
Królestwie Polskim;
– wskazuje na mapie 
podział ziem polskich
po kongresie 
wiedeńskim.

terminów: 
namiestnik, 
protektorat;
− identyfikuje 
postacie: 
Aleksandra I, 
Wielkiego księcia 
Konstantego;

– charakteryzuje 
ustrój Wielkiego 
Księstwa 
Poznańskiego;
– opisuje ustrój 
Rzeczypospolitej 
Krakowskiej;
– charakteryzuje 
rozwój gospodarczy
zaboru pruskiego i 
zaboru 
austriackiego oraz 
Królestwa 
Polskiego;
– omawia proces 
uwłaszczania 
chłopów w zaborze 
pruskim i 
austriackim.

chłopom w zaborze 
pruskim (1807), 
zniesienia 
pańszczyzny w 
zaborze austriackim
(1848);
– wskazuje na 
mapie 
najważniejsze 
okręgi przemysłowe
w Królestwie 
Polskim;
– porównuje 
sytuację 
gospodarczą ziem 
polskich pod 
zaborami.

uwłaszczeniowej 
w zaborze pruskim;
– ocenia rozwój 
gospodarczy 
Królestwa Polskiego;
− wymienia wady i 
zalety ustroju 
Królestwa Polskiego.
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Joachim von 
Ribbentrop, 
Wiaczesław Mołotow

znaczenie dla Polski 
miało zawarcie paktu 
Ribbentrop– 
Mołotow.

miało zawarcie 
paktu Ribbentrop-
Mołotow.

Rozkład opracowany przez p. Lidię Leszczyńską, oparty na programie nauczania Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego
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Klasa VIII, na podstawie wymagań Nowej ery

Temat lekcji Zagadnienia,
materiał nauczania

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

ROZDZIAŁ I: II WOJNA ŚWIATOWA

1. Napaść na 
Polskę

1. Niemieckie 
przygotowani
a do wojny

2. Polacy w 
przededniu 
wojny

3. Wybuch 
wojny

4. Przebieg walk
5. Napaść 

sowiecka
6. Zakończenie 

walk i bilans 
wojny 
obronnej

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie terminu:
wojna 
błyskawiczna 
(Blitzkrieg)
– zna daty: agresji 
Niemiec na Polskę 
(1 IX 1939), 
wkroczenia Armii 
Czerwonej do 
Polski (17 IX 1939)
– identyfikuje 
postacie: Adolfa 
Hitlera, Józefa 
Stalina
– wymienia etapy 
wojny obronnej 
Polski
– wyjaśnia 
przyczyny klęski 
Polski we wrześniu 
1939 r.

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: bitwa 
graniczna, „dziwna
wojna”, 
internowanie
– zna daty: bitwy o
Westerplatte (1–7 
IX 1939), 
wypowiedzenia 
wojny Niemcom 
przez Francję i 
Wielką Brytanię (3 
IX 1939), 
kapitulacji 
Warszawy (28 IX 
1939) 
– identyfikuje 
postacie: Henryka 
Sucharskiego, 
Edwarda Rydza-
Śmigłego, Stefana 
Starzyńskiego

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „polskie
Termopile”, Korpus
Ochrony 
Pogranicza (KOP)
– zna daty: bitwy 
nad Bzurą (9–22 IX 
1939), ewakuacji 
władz 
państwowych i 
wojskowych z 
Warszawy (6/7 IX 
1939), 
internowania 
władz polskich w 
Rumunii (17/18 IX 
1939), kapitulacji 
pod Kockiem (6 X 
1939)
– identyfikuje 
postacie: 
Władysława 

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
prowokacja 
gliwicka, Grupy 
Specjalne 
(Einsatzgruppen)
– zna daty: 
prowokacji 
gliwickiej (31 VIII 
1939), kapitulacji 
Helu (2 X 1939),
– identyfikuje 
postacie: 
Franciszka 
Dąbrowskiego, 
Józefa Unruga, 
Tadeusza Kutrzeby
– porównuje plany 
Polski i Niemiec 
przygotowane na 
wypadek wojny
–  przedstawia 

Uczeń:
–  ocenia postawę 
aliantów 
zachodnich wobec 
Polski
we wrześniu 1939 
r.
–  ocenia postawę 
władz polskich we 
wrześniu 1939 r.
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Klasa VIII, na podstawie wymagań Nowej ery

– wskazuje na 
mapie kierunki 
uderzeń armii 
niemieckiej i 
sowieckiej
– charakteryzuje 
etapy wojny 
obronnej Polski
– opisuje przykłady
bohaterstwa 
polskich żołnierzy
– przedstawia 
przykłady zbrodni 
wojennych 
dokonanych przez 
Niemców w czasie 
wojny obronnej 
Polski

Raginisa, 
Franciszka 
Kleeberga
– wymienia 
miejsca 
kluczowych bitew 
wojny obronnej 
Polski stoczonych z
wojskami 
niemieckimi i 
sowieckimi
– przedstawia 
polityczne i 
militarne założenia 
planu obrony 
Polski w 1939 r.
– omawia 
okoliczności 
wkroczenia wojsk 
sowieckich na 
terytorium Polski 
w kontekście paktu
Ribbentrop–
Mołotow

stosunek sił ZSRS, 
Niemiec i Polski

2. Podbój 
Europy przez 
Hitlera
i Stalina

1. Wojna 
zimowa

2. Atak III Rzeszy 
na kraje 
skandynawski

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: alianci, 
bitwa o Anglię, 

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie terminu:
linia Maginota
– zna daty: napaści

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: wojna 
zimowa, państwo 

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: Komitet
Wolnej Francji, 

Uczeń:
– ocenia sytuację 
polityczną i 
militarną w 
Europie w 1941 r.
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Klasa VIII, na podstawie wymagań Nowej ery

e
3. Agresja 

niemiecka na 
Europę 
Zachodnią

4. Klęska Francji
5. Bitwa o Anglię
6. Wojna na 

Bałkanach

kolaboracja
– zna daty: ataku 
III Rzeszy na 
Francję (10 V 
1940), bitwy o 
Anglię (VII–X 1940)
– wymienia 
państwa, które 
padły ofiarą agresji
sowieckiej oraz 
niemieckiej do 
1941 r.

niemieckiej na 
Danię i Norwegię 
(9 IV 1940), ataku 
Niemiec na 
Jugosławię i Grecję
(6 IV 1941)
– identyfikuje 
postacie: Winstona
Churchilla, 
Charles’a de 
Gaulle’a
– wskazuje na 
mapie obszary 
zagarnięte przez 
ZSRS i III Rzeszę do 
1941 r.  
– przedstawia cele 
polityki Hitlera i 
Stalina w Europie 
w latach 1939–
1941
– przedstawia 
najważniejsze 
działania wojenne
w Europie z lat 
1939–1941
– wyjaśnia główne 
przyczyny 
pokonania Francji 
przez armię 

marionetkowe, 
państwo Vichy
– zna daty: wojny 
sowiecko-fińskiej 
(XI 1939 – III 
1940), zajęcia 
republik bałtyckich
przez ZSRS (VI 
1940),
– przedstawia 
ekspansję ZSRS w 
latach 1939–1941
– opisuje kolejne 
etapy agresji 
Niemiec w latach 
1940–1941
– opisuje skutki 
bitwy o Anglię oraz
omawia jej 
polityczne i 
militarne
znaczenie 

linia Mannerheima
– zna datę: 
ewakuacji wojsk 
alianckich z 
Dunkierki (V–VI 
1940)
– identyfikuje 
postacie: Vidkuna 
Quislinga, 
Philippe’a Pétaina
– omawia sposób 
przejęcia kontroli 
nad republikami 
bałtyckimi przez 
ZSRS w 1940 r.
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Klasa VIII, na podstawie wymagań Nowej ery

niemiecką w 1940 
r.

TSW – Dlaczego 
Niemcy nie 
zdobyli Anglii?

1. Jak pokonać 
flotę 
brytyjską?

2. Bitwa o Anglię
3. Pierwsza 

porażka 
Hitlera

Uczeń:
– zna datę: bitwy o
Anglię (VII–X 1940)
– identyfikuje 
postacie: Adolfa 
Hitlera, Winstona 
Churchilla
– wymienia cele 
niemieckich 
ataków lotniczych 
na Wielką Brytanię

Uczeń:
– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
operacja „Lew 
morski”, Enigma
– wskazuje 
wynalazki 
techniczne, które 
pomogły 
Brytyjczykom w 
walce z Niemcami
– przedstawia 
militarny wkład 
Polaków w obronę 
Wielkiej Brytanii

Uczeń:
– zna daty: 
największego 
nalotu 
niemieckiego na 
Wielką Brytanię 
(15 IX 1940), 
nalotu na Coventry
(14 XI 1940)
– identyfikuje 
postacie Mariana 
Rejewskiego,
Jerzego 
Różyckiego, 
Henryka 
Zygalskiego
– omawia 
założenia 
niemieckiego 
planu inwazji na 
Wielką Brytanię
– wyjaśnia, jakie 
były przyczyny 
klęski Niemiec w 
bitwie o Anglię 

Uczeń: 
– porównuje 
potencjał militarny 
wojsk niemieckich  
i brytyjskich w 
czasie wojny o 
Anglię

Uczeń:
– ocenia wkład 
polskich lotników 
w walki o Wielką 
Brytanię

3. Wojna III 
Rzeszy z ZSRS

1. Przygotowani
a do wojny

Uczeń:
– wyjaśnia 

Uczeń:
– wyjaśnia 

Uczeń:
– wyjaśnia 

Uczeń:
– wskazuje 

Uczeń:
– ocenia postawę 

4



Klasa VIII, na podstawie wymagań Nowej ery

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VII

59


