
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYK POLSKI DLA KLASY VIII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  

 

Numer i 
temat lekcji 

Wymagania 
konieczne 

(ocena 
dopuszczając

a) 
 

 
Uczeń 

potrafi: 

Wymagania 
podstawowe 

(ocena 
dostateczna) 

 
Uczeń potrafi 

to, co na 
ocenę 

dopuszczając
ą, oraz: 

Wymagania 
rozszerzając

e 
(ocena 
dobra) 

 
Uczeń 

potrafi to, co 
na ocenę 

dostateczną, 
oraz: 

Wymagania 
dopełniające 

(ocena 
bardzo 
dobra) 

 
Uczeń 

potrafi to, co 
na ocenę 

dobrą, oraz: 

Wymagania 
wykraczające 

(ocena 
celująca) 

 
Uczeń potrafi 
to, co na ocenę 
bardzo dobrą, 

oraz: 

2.  
Ja w 
społeczeństwi
e 

• opisać obraz 
• wymienić 
barwy użyte 
przez malarza 

• omówić 
znaczenie 
zastosowanyc
h przez 
malarza 
proporcji 
pomiędzy 
ludźmi a 
budynkami 

• 
zinterpretowa
ć znaczenie 
barw 

• 
zinterpretowa
ć sposób 
ukazania 
społeczności 
miejskiej na 
obrazie 
• wyrazić 
swoją opinię 
na temat 
obrazu 

• porównać 
obraz z innymi 
tekstami 
kultury 
przedstawiając
ymi miasto 

3.  
Twórca i jego 
czasy. 
Melchior 
Wańkowicz 

• wymienić 
najważniejsze 
elementy 
biografii 
Melchiora 
Wańkowicza 

• 
scharakteryzo
wać twórczość 
Melchiora 
Wańkowicza 

• wskazać 
elementy 
autobiografic
zne w książce 
Ziele na 
kraterze 

• 
scharakteryzo
wać 
twórczość 
Melchiora 
Wańkowicza 

• 
wypowiedzieć 
się o 
wydarzeniach 
historycznych 
współczesnych 
autorowi 

4.  
Na tropach 
tradycji – 
Melchior 
Wańkowicz, 
Ziele na 
kraterze 
(lektura 
obowiązkowa
) 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 
• przedstawić 
bohaterów 
fragmentu 
utworu 

• 
scharakteryzo
wać 
bohaterów obu 
fragmentów 
utworu 

• omówić 
sposób 
prezentacji 
dworu pana 
Pisanki 

• przedstawić 
świat 
znikający 
polskiej 
szlachty z 
punktu 
widzenia 
narratora 

• stworzyć opis 
interesującego 
miejsca w 
swoim regionie 

5.  
Odpowiedzia
lność za 
słowo – 
Melchior 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
literatura 
faktu, 
reportaż 

• 
scharakteryzo
wać 
bohaterów 
fragmentu 

• wyliczyć i 
omówić 
problemy, z 
którymi 
zetknęła się 
Marta 

• 
zinterpretowa
ć 
sformułowaną 
przez ojca 
Marty puentę 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
rzetelnych 
źródeł 
informacji 



Wańkowicz, 
Tędy i owędy 
(lektura 
obowiązkowa
) 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 
• przedstawić 
bohaterów 
fragmentu 
utworu 
• wskazać 
zadania 
researchera 

• przedstawić 
sposób pracy 
dziennikarzy 
w czasopiśmie 
„Time” 

podczas 
wykonywania 
powierzoneg
o zadania 

• wskazać 
wyrażenia 
środowiskow
e, wyjaśnić 
ich znaczenia 
i określić ich 
funkcje w 
tekście 

6.  
Być razem 

• zreferować 
treść wiersza 
• określić 
rodzaj 
literacki 
• wskazać 
podmiot 
liryczny 
 

• określić 
funkcję 
zwrotów do 
adresata 
• opisać 
emocje 
wyrażane 
przez podmiot 
liryczny 

• wskazać 
elementy 
tworzące 
atmosferę 
spotkania 
bliskich osób 
• omówić 
funkcję 
skontrastowa
nia dwóch 
przestrzeni: 
na zewnątrz i 
w środku 
przy stole 

• 
zinterpretowa
ć wymowę 
wiersza 
• przedstawić 
swoje 
spostrzeżenia 
dotyczące 
tworzenia 
atmosfery 
podczas 
spotkania 
bliskich sobie 
osób 

• omówić 
sposób 
przedstawienia 
spotkania 
bliskich w 
wybranym 
tekście kultury 

7.  
Ludzie 
wobec ludzi 

• zreferować 
treść wiersza 
• określić 
rodzaj liryki  
 

• wyjaśnić, w 
imieniu jakiej 
zbiorowości 
wypowiada się 
podmiot 
liryczny 
• 
scharakteryzo
wać 
tytułowych 
ludożerców 

• 
zinterpretowa
ć zabieg 
stylistyczny 
zastosowany 
na początku 
wiersza 
• omówić 
funkcję 
użycia słowa 
ludożerca w 
utworze 

• 
zinterpretowa
ć zakończenie 
wiersza 
• odnieść 
wymowę 
wiersza do 
rzeczywistośc
i codziennej  

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
„ludożerców” 
w codziennej 
rzeczywistości 
• podjąć 
dyskusję na 
temat: Czy 
każdy ma w 
sobie 
ludożercę? 

8.  
Stereotypy 

• zreferować 
treść 
wywiadu 
• omówić 
przynależnoś
ć tekstu do 
gatunku 
prasowego 
 

• wyjaśnić, w 
jaki sposób 
powstają 
stereotypy 
• omówić, w 
jaki sposób 
stereotypy 
wpływają na 
nasze 
zachowanie 

• wskazać 
sytuacje, w 
jakich 
stereotypy 
mogą być 
groźne 
• wyjaśnić 
rolę 
indywidualny
ch kontaktów 

• 
zinterpretowa
ć znaczenie 
wyrażenia 
mentalne 
szufladki 
• odnaleźć 
elementy 
omówione w 
wywiadzie w 

• wskazać i 
omówić teksty 
kultury 
prezentujące 
stereotypowe 
traktowanie 
jakiejś grupy 



w zwalczaniu 
stereotypów 

rzeczywistośc
i codziennej 

9.  
Wykluczona 
– wpływ 
stereotypów 
na relacje 
między 
dziećmi 

• 
zrelacjonowa
ć fragment 
powieści  
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
narratora 
• określić 
czas i 
przestrzeń 
akcji 

• 
scharakteryzo
wać bohaterki 
występujące 
we fragmencie 
utworu 
• opisać 
relacje 
pomiędzy 
Jaelle a 
innymi 
uczennicami 

• wyjaśnić, 
dlaczego 
Jaelle nie 
chciała się 
upodobnić do 
rówieśniczek 
ze szkoły 

• wskazać 
stereotypy 
dotyczące 
społeczności 
romskiej 
przedstawion
e we 
fragmencie 
utworu 
• przedstawić 
zdobyte za 
pomocą 
różnych 
źródeł 
informacje na 
temat 
społeczności 
romskiej 
• podjąć 
dyskusję na 
temat 
problemów z 
zaakceptowan
iem czyjejś 
inności 

• 
wypowiedzieć 
swoje zdanie 
na temat 
przyczyn 
wrogości 
wobec obcych  
• opisać 
wybrany 
stereotyp 
narodowy 
• przedstawić 
inny tekst 
kultury 
podejmujący 
temat Romów 

10.  
Czasy 
nietolerancji 

• wyjaśnić 
pojęcia:  
faszyzm, 
rasizm 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentów 
utworu 
• określić 
rodzaj 
narracji 

• omówić 
znaczenie 
czasu i 
miejsca akcji 
dla wymowy 
fragmentu 
utworu 
• omówić 
funkcję 
postaci 
Jessego 
Owensa we 
fragmencie 
utworu 
• 
scharakteryzo
wać Rudy’ego 

• wyjaśnić 
przyczynę 
reakcji ojca 
na 
zachowanie 
Rudy’ego 
• omówić 
dialog 
pomiędzy 
ojcem a 
synem 

• 
zinterpretowa
ć funkcję 
dziecięcej 
naiwności 
Rudy’ego dla 
wymowy 
fragmentu 
utworu 

• 
zaprezentować 
sylwetkę 
Jessego 
Owensa 
• na podstawie 
dowolnych 
źródeł 
opracować 
kontekst 
historyczny 
fragmentu 
utworu 

11.  
Być 
człowiekiem 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
aforyzm, 
fraszka, 
paradoks 

• wyjaśnić 
znaczenie 
sentencji 
Stanisława 
Jerzego Leca 

• 
zinterpretowa
ć tytuł zbioru 
• wskazać 
paradoksy we 

• odnieść 
uniwersalne 
prawdy 
zawarte w 
aforyzmach i 

• odnaleźć 
odzwierciedlen
ie jednej z 
prawd 
zawartych we 



• omówić 
przynależnoś
ć gatunkową 
utworów Jana 
Sztaudyngera 

• wyjaśnić 
prawdy 
życiowe 
zawarte we 
fraszkach Jana 
Sztaudyngera 

fraszkach 
Jana 
Sztaudyngera 
i omówić je  

fraszkach do 
swojego 
doświadczeni
a 

fraszkach lub 
aforyzmach w 
wybranym 
tekście kultury 
i omówić 
dostrzeżony 
związek 

12. i 13.  
Perswazja – 
sztuka 
językowego 
wywierania 
wpływu 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
perswazja, 
apel, 
sugestia, 
uzasadnienie, 
negocjacje, 
reklama, 
manipulacja, 
etyka słowa 
• wymienić 
cechy 
wypowiedzi 
perswazyjnej 
• wymienić 
fazy 
negocjacji 
• wymienić 
sposoby 
nakłaniania w 
reklamie 
• wymienić 
elementy 
etyki słowa 

• odnaleźć w 
podanych 
tekstach apel, 
sugestię i 
uzasadnienie 
• wymienić 
sposoby 
manipulacji  
• wskazać 
reklamy, które 
nakłaniają 
odbiorcę do 
konkretnego 
działania 
• wskazać 
wypowiedzi 
wykorzystując
e manipulację 

• 
skomponowa
ć wypowiedź 
perswazyjną 
na zadany 
temat 
• zanalizować 
hasła 
reklamowe 
pod kątem 
adresata 
• zanalizować 
wybrane 
reklamy pod 
kątem 
zabiegów 
manipulacyjn
ych 

• 
przeprowadzi
ć negocjacje 
zgodnie z 
podanym 
schematem 
• ułożyć hasła 
reklamowe, 
nakłaniające 
do 
konkretnego 
działania 

• odnaleźć w 
reklamach i 
wypowiedziach 
polityków 
elementy 
manipulacji i 
zanalizować je 
• wygłosić 
publicznie 
mowę 
perswazyjną 

14.  
Słowo pisane 
– historia, 
charakteryst
yka, funkcja 

• przedstawić 
najważniejsze 
wydarzenia z 
historii 
piśmiennictw
a 
• wymienić 
gatunki 
wypowiedzi 
prasowej 

• podzielić 
wypowiedzi 
pisemne na 
kategorie 
• rozpoznać 
gatunki 
wypowiedzi 
prasowej 

• omówić 
język prasy 
• wymienić 
cechy 
dobrego 
tekstu 
prasowego 

• zanalizować 
tekst prasowy 
według 
podanych 
kryteriów 

• podjąć 
dyskusję na 
temat wad i 
zalet publikacji 
drukowanych 
oraz 
elektronicznyc
h 

15.  
O 
grzeczności 
w języku 

• wymienić 
zasady 
porozumiewa
nia się w 
grzeczny 
sposób 
• wymienić 
formy 

• dopasować 
słowa i zwroty 
grzecznościow
e do adresata 

• wskazać 
wypowiedzi, 
w których 
zostały 
złamane 
zasady 
grzeczności 
w języku 

• 
sformułować 
wypowiedzi 
dostosowane 
do adresata 

• sformułować 
oficjalną mowę 
na zadany 
temat, 
uwzględniając 
wszystkie 
zasady 
grzeczności 



grzecznościo
we 

16., 17. 
Różne 
odmiany 
polszczyzny 

• wymienić 
odmiany 
polszczyzny 
• wskazać 
różnice 
pomiędzy 
odmianą 
oficjalną a 
nieoficjalną 
polszczyzny 
• 
wyartykułow
ać podane 
wyrazy 
zgodnie z 
normą 
wzorcową 
• 
zaakcentować 
podane 
wyrazy 
zgodnie z 
normą 
wzorcową 

• wskazać 
wypowiedzi 
należące do 
oficjalnej i 
nieoficjalnej 
odmiany 
języka 
• wymienić 
sytuacje, w 
których można 
stosować 
nieoficjalną 
formę języka, 
oraz takie, w 
których należy 
stosować 
formę 
oficjalną 

• wyjaśnić 
różnice 
pomiędzy 
normą 
wzorcową a 
normą 
użytkową 
języka 
• rozpoznać 
wypowiedzi 
zgodne z 
normą 
wzorcową i 
normą 
użytkową 

• stworzyć 
wypowiedzi 
zgodne z 
wzorcową 
odmianą 
języka 

• zanalizować 
wybrane przez 
siebie 
wypowiedzi 
publicystyczne 
pod kątem 
zgodności z 
normami 
językowymi 

18.  
Podsumowan
ie 
wiadomości 

• odtworzyć 
najważniejsze 
fakty, sądy i 
opinie 
• posłużyć się 
terminami i 
pojęciami: 
literatura 
faktu, 
stereotyp, 
aforyzm, 
fraszka, 
formy 
grzecznościo
we, 
polszczyzna 
ogólna, 
odmiana 
oficjalna, 
odmiana 
nieoficjalna 

• wykorzystać 
najważniejsze 
konteksty  

• wyciągnąć 
wnioski 
• określić 
własne 
stanowisko 

• poprawnie 
zinterpretowa
ć wymagany 
materiał 
• właściwie 
uargumentow
ać 
• uogólnić, 
podsumować 
i porównać 

• wykorzystać 
bogate 
konteksty  
• sformułować i 
rozwiązać 
problem 
badawczy 



19.  
Niepokoje 
egzystencjaln
e 

• opisać, co 
zostało 
przedstawion
e na obrazie 

• omówić 
kompozycję 
dzieła 
• opisać 
krajobraz 
roztaczający 
się przed 
bohaterem 
obrazu 

• 
zinterpretowa
ć sposób 
przedstawieni
a bohatera  

• 
zinterpretowa
ć znaczenie 
barw dla 
wymowy 
obrazu 
• wyjaśnić 
wymowę 
obrazu 

• omówić 
wybrany obraz 
Caspara 
Davida 
Friedricha 

20. 
Twórca i jego 
czasy – Jan 
Kochanowski 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
renesans, 
humanizm 
• wymienić 
najważniejsze 
etapy życia 
Jana 
Kochanowski
ego 

• 
scharakteryzo
wać twórczość 
Jana 
Kochanowskie
go 
• omówić 
okoliczności 
powstania 
cyklu Trenów 

• wskazać 
cechy 
charakterysty
czne 
renesansu 

• przedstawić 
specyfikę 
Trenów Jana 
Kochanowski
ego 

• w kontekście 
biografii i 
twórczości 
Jana 
Kochanowskie
go omówić 
rzeźbę 
Zygmunta 
Trembeckiego 

21., 22. 
Wobec 
śmierci – o 
Trenach Jana 
Kochanowski
ego (lektura 
obowiązkowa
) 

• wyjaśnić 
pojęcia: tren, 
porównanie 
homeryckie, 
puenta, 
przenośnia, 
symbol, 
peryfraza 
• 
zrelacjonowa
ć treść trenów 
• określić 
rodzaj liryki 
każdego z 
utworów 
• wskazać 
adresatów 
wymienionyc
h na początku 
Trenu I, VII i 
VIII 
• wymienić 
cechy 
Urszulki 
przywołane 
przez 
podmiot 
liryczny w 
Trenie VIII 

Tren I 
• wyjaśnić 
funkcję 
apostrofy 
rozpoczynając
ej utwór 
• wskazać 
porównanie 
homeryckie i 
określić jego 
funkcję 
Tren V 
• wskazać 
porównanie 
homeryckie i 
określić jego 
funkcję 
• wyjaśnić 
przyczynę 
przywołania 
Persefony 
Tren VII 
• określić 
funkcję 
odwołania do 
ubiorów córki 
• omówić 
funkcję 
wykrzyknienia 

Tren I 
• 
zinterpretowa
ć 
metaforyczne 
znaczenie 
smoka 
• omówić 
funkcję 
pytania 
retorycznego 
w 
zakończeniu 
utworu 
Tren V 
• 
zinterpretowa
ć 
metaforyczne 
znaczenie 
oliwki i 
sadownika 
• 
zinterpretowa
ć znaczenie 
pytania 
retorycznego 
w puencie 
utworu 
Tren VII 

Tren I 
• 
zinterpretowa
ć znaczenie 
puenty 
• 
zinterpretowa
ć wymowę 
utworu 
Tren V 
• 
zinterpretowa
ć wymowę 
utworu 
Tren VII 
• 
zinterpretowa
ć wymowę 
utworu 
• porównać 
omówione 
treny i 
wyrazić swoją 
opinię na 
temat 
zawartego w 
nich ładunku 
emocjonalneg
o 

• omówić 
wybrany tekst 
kultury, w 
którym została 
przedstawiona 
strata bliskiej 
osoby, i 
porównać go z 
utworami Jana 
Kochanowskie
go 



w puencie 
utworu 

• omówić 
funkcję 
zdrobnień 
• 
zinterpretowa
ć dwojakie 
znaczenie 
słowa 
skrzynka, 
użytego 
utworze 
Tren VIII  
• 
zinterpretowa
ć funkcję 
kontrastu w 
ukazaniu 
domu: przed i 
po śmierci 
Urszuli 

23.  
W 
zaświatach – 
kontekst 
interpretacyj
ny do Trenów 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• wskazać 
podmiot 
liryczny w 
wierszu 
 

• opisać 
sytuację 
liryczną 
• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego 
• opisać wizję 
zaświatów 
przedstawioną 
w wierszu 

• wskazać 
peryfrazę i 
określić jej 
funkcję 
• omówić 
sposób, w 
jaki został 
przedstawion
y Bóg 

• 
zinterpretowa
ć puentę 
wiersza 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
uniwersalnej 
prawdy o 
człowieku 
zawartej w 
wierszu 
• omówić wizje 
zaświatów 
przedstawione 
w wybranych 
tekstach 
kultury 

24.  
Tęsknota 
pielgrzyma 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
hymn, refren, 
anafora 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• wskazać 
podmiot 
liryczny 
• wskazać 
adresata 
lirycznego 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego 
• nazwać 
emocje 
towarzyszące 
podmiotowi 
lirycznemu 
• określić 
funkcję 
adresata 
• określić 
miejsce, w 

• 
scharakteryzo
wać obraz 
Boga 
wyłaniający 
się z utworu 
• określić 
przyczyny 
smutku 
podmiotu 
lirycznego 

• omówić 
funkcję 
refrenu i 
anafory 
• 
zinterpretowa
ć wymowę 
wiersza 

• omówić 
kontekst 
historyczny 
utworu 
• podjąć 
dyskusję na 
temat przyczyn 
i konsekwencji 
emigracji 



którym 
znajduje się 
podmiot 
liryczny oraz 
jego położenie 
względem 
domu 

25.  
List do Boga 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 
• określić 
narrację 
fragmentu 
utworu 
 

• 
scharakteryzo
wać 
bohaterów 
fragmentu 
utworu 
• określić 
temat 
przewodni 
fragmentu 
utworu 
• 
wypowiedzieć 
się na temat 
prawdziwości 
opowieści 
snutych przez 
panią Różę 
• wskazać 
cechy listu we 
fragmencie 
utworu 

• podjąć 
spekulacje na 
temat celu, w 
jakim pani 
Róża 
opowiada 
Oskarowi 
historie 
• omówić 
relacje 
łączące 
Oskara z 
panią Różą 

• 
wypowiedzie
ć się na temat 
języka, jakim 
posługują się 
bohaterowie 

• odnaleźć 
konteksty i 
nawiązania 

26.  
Korzyści z 
przemijania 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• wskazać 
podmiot 
liryczny 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego 
• wskazać 
stały związek 
frazeologiczny 
użyty w 
wierszu i 
omówić jego 
funkcję  

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 
• omówić 
postawę 
podmiotu 
lirycznego 
wobec 
otaczającej 
rzeczywistośc
i 
• 
zinterpretowa
ć funkcję 
środków 
stylistycznyc
h użytych w 
wierszu 

• 
zinterpretowa
ć sposób 
ukazania 
przemijania w 
wierszu 
• zanalizować 
obraz miłości 
przedstawion
y w wierszu 

• omówić różne 
sposoby 
przedstawienia 
motywu 
przemijania w 
tekstach 
kultury 



27.  
Przepis na 
życie 
 

• wyjaśnić 
pojęcie ironia 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• wskazać 
podmiot 
liryczny 

• wskazać 
środki 
stylistyczne 
• omówić 
stosunek 
osoby 
mówiącej do 
formułowanyc
h wskazówek 
• wskazać w 
wierszu ironię  

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 
• określić 
funkcje 
użytych 
środków 
stylistycznyc
h 
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
osoby, która 
stosowałaby 
się do 
wymienionyc
h porad  

• 
sformułować 
rzeczywisty 
katalog zasad, 
którymi 
powinien się 
kierować 
człowiek 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
konsekwencji 
postawy 
nonkonformist
ycznej 

28.  
Wyrażanie 
opinii 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
opinia, 
informacja 
• wymienić 
zasady, które 
powinny być 
przestrzegane 
podczas 
wyrażania 
opinii 

• wyjaśnić 
różnicę 
pomiędzy 
opinią a 
informacją 
• odróżnić 
informację od 
opinii 

• sporządzić 
notatkę 
zawierającą 
informacje  

• 
sformułować 
opinie wraz z 
uzasadnienie
m  

 

29. 
Muzyka 

• 
zrelacjonowa
ć rozwój 
muzyki na 
poszczególny
ch etapach 
historii 
kultury 
• wymienić 
elementy 
języka 
muzyki 

• wymienić 
rodzaje 
muzyki 
rozrywkowej 

• omówić rolę 
muzyki w 
wybranym 
filmie 
• ocenić 
utwór 
muzyczny na 
podstawie 
podanych 
kryteriów 

• zastosować 
elementy 
języka 
muzyki do 
analizy 
wybranego 
utworu 

• stworzyć 
prezentację na 
temat 
ulubionego 
muzyka bądź 
gatunku 
muzyki 
• stworzyć 
prezentację na 
temat muzyki 
etnicznej 
charakterystycz
nej dla swojego 
regionu 

30.  
Języki 
środowiskow
e i zawodowe 

• wyjaśnić 
pojęcia: języki 
środowiskowe
, języki 
zawodowe, 
kolokwializm

• odróżnić 
języki 
środowiskowe 
od języków 
zawodowych 

• wymienić 
przykłady 
języków 
środowiskow
ych języków i 
zawodowych 

• rozpoznać 
podane 
rodzaje 
języków 
środowiskow
ych 

• stworzyć 
dłuższą 
wypowiedź 
ustną 
zawierającą 
elementy 



y, 
profesjonaliz
my 

• wskazać 
kolokwializm
y w podanym 
tekście 

• wymienić 
cechy gwary 
uczniowskiej 

wybranego 
języka 
środowiskoweg
o 

31.  
Dialekty i 
gwary 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
dialekt, 
gwara 
• wymienić 
istniejące w 
Polsce 
dialekty 

• wskazać 
różnice 
pomiędzy 
gwarą a 
dialektem 

• w podanych 
przykładach 
wskazać 
różnice 
pomiędzy 
gwarą a 
językiem 
ogólnonarodo
wym 

• 
przekształcić 
tekst 
gwarowy na 
ogólnopolski 

• stworzyć 
minisłownik 
wybranej 
gwary 

32.  
O stylu 
wypowiedzi 

• wymienić 
style 
funkcjonujące 
w 
polszczyźnie 
• zreferować 
podstawową 
zasadę 
dobrego stylu 

• wymienić 
cechy każdego 
ze stylów 
• wymienić 
szczegółowe 
zasady 
dobrego stylu 

• rozpoznać 
styl podanej 
wypowiedzi 
• skorygować 
błędy 
stylistyczne 
w podanym 
tekście 

• stworzyć 
tekst w 
wybranym 
stylu 

 

33. , 34. 
Podsumowan
ie 
wiadomości 

• odtworzyć 
najważniejsze 
fakty, sądy i 
opinie 
• posłużyć się 
terminami i 
pojęciami: 
porównanie 
homeryckie, 
tren, 
peryfraza, 
wyrażanie 
opinii, języki 
środowiskowe
, języki 
zawodowe, 
dialekty, 
gwara, style 
wypowiedzi 

• wykorzystać 
najważniejsze 
konteksty  

• wyciągnąć 
wnioski 
• określić 
własne 
stanowisko 

• poprawnie 
zinterpretowa
ć wymagany 
materiał 
• właściwie 
uargumentow
ać 
• uogólnić, 
podsumować 
i porównać 

• 
wykorzystywać 
bogate 
konteksty  
• sformułować i 
rozwiązać 
problem 
badawczy 

35. 
Wzorce 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
wzorzec, 
kompozycja 
fotografii 
• opisać, co 
znajduje się 
na zdjęciu 

• omówić 
kompozycję 
zdjęcia 

• wskazać 
elementy 
pracy lekarza, 
które zostały 
wyeksponow
ane na 
zdjęciu 

• 
wypowiedzie
ć swoją 
opinię na 
temat 
fotografii i 
uzasadnić ją 

• wyjaśnić, kim 
był Zbigniew 
Religa 



36.  
Twórca i jego 
czasy – 
Aleksander 
Kamiński 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
harcerstwo, 
literatura 
podziemna 
• wymienić 
najważniejsze 
etapy życia 
Aleksandra 
Kamińskiego 

• omówić 
kontekst 
historyczny 
twórczości 
Aleksandra 
Kamińskiego 

• wyjaśnić 
genezę 
powstania 
Kamieni na 
szaniec 

• przedstawić 
znaczenie 
Kamieni na 
szaniec dla 
współczesnyc
h autorowi 
odbiorców 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
literatury 
podziemnej w 
okupowanej 
Polsce 

37., 38., 39., 
40., 41. 
Aleksander 
Kamiński, 
Kamienie na 
szaniec 
(lektura 
obowiązkowa
) 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 
Do całości 
utworu: 
• wyjaśnić 
pojęcia: 
okupacja, 
Szare Szeregi, 
sabotaż, 
dywersja, 
literatura 
faktu 
• 
zrelacjonowa
ć treść książki 
• 
określićrodzaj 
narracji 
• 
zrelacjonowa
ć przebieg 
akcji pod 
Arsenałem 

Do fragmentu 
utworu: 
• omówić 
świat 
przedstawiony 
we fragmencie 
utworu 
• 
scharakteryzo
wać 
bohaterów 
fragmentu 
utworu 
Do całości 
utworu: 
• omówić 
świat 
przedstawiony 
• opisać 
rzeczywistość 
okupowanej 
Warszawy 
• wymienić i 
scharakteryzo
wać 
bohaterów 
pierwszoplano
wych 
• opisać 
perypetie 
bohaterów 
działających w 
małym 
sabotażu i w 
dywersji 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• wyjaśnić, 
dlaczego 
Rudy czuł się 
szczęśliwy 
pomimo 
dojmującego 
bólu i 
świadomości 
zbliżającej się 
śmierci 
Do całości 
utworu: 
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
specyfiki 
pokolenia, do 
którego 
należeli 
bohaterowie 
• wskazać 
cechy 
gawędy 
harcerskiej i 
literatury 
faktu 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• w 
kontekście 
danego 
fragmentu 
utworu 
zinterpretowa
ć tytuł utworu 
Do całości 
utworu: 
• podjąć 
dyskusję na 
temat 
celowości 
przeprowadze
nia akcji pod 
Arsenałem w 
świetle jej 
skutków 
• podjąć 
dyskusję na 
temat 
ówczesnego i 
współczesneg
o rozumienia 
słowa 
patriotyzm 

• porównać 
sposób 
ukazania akcji 
pod Arsenałem 
oraz jej 
skutków w 
książce 
Aleksandra 
Kamińskiego 
oraz w filmie w 
reżyserii 
Roberta 
Glińskiego 

42., 43. 
Twardy 
charakter 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
literatura 
faktu, alianci 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
narratora 

• wskazać 
cechy 
gatunkowe 
utworu 

• omówić 
kontekst 
historyczny 
utworu 

• porównać 
postawy 
Kazimierza 
Daszewskiego 



• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 

• 
scharakteryzo
wać 
Kazimierza 
Daszewskiego 

oraz bohaterów 
Kamieni na 
szaniec 

44.  
Geniusz 
czarodziejski 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentów 
utworu 

• wymienić 
słabe i mocne 
strony 
charakteru 
Steve’a Jobsa 

• omówić 
stosunek 
autora tekstu 
do 
opisywanego 
bohatera 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
pożądanych 
cech lidera 

• przedstawić 
wybraną 
postać, która 
wykazuje 
cechy dobrego 
lidera 

45.  
Czy można 
być świętym? 

• wyjaśnić 
pojęcie 
apostrofa 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• określić 
rodzaj liryki 
• wskazać 
adresatów 
wiersza 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego  

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 
• wskazać 
środki 
stylistyczne i 
określić ich 
funkcję 

• 
zinterpretowa
ć wymowę 
wiersza 
 

• przedstawić 
sylwetkę św. 
Franciszka z 
Asyżu 

46.  
Zbuntowany 

• wyjaśnić 
pojęcie 
idealizm 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentów 
• określić 
rodzaj 
narracji 

• 
scharakteryzo
wać głównego 
bohatera 
• określić 
stany 
emocjonalne 
rozmawiający
ch postaci 
• wskazać 
powody 
wydalenia 
bohatera ze 
szkoły 

• omówić 
stosunek 
bohatera do 
rzeczywistośc
i 
• wskazać w 
bohaterze 
cechy 
idealisty 

• 
zinterpretowa
ć marzenie 
chłopaka 
dotyczące 
jego 
przyszłości 

• omówić 
wybrane dzieło 
filmowe 
przedstawiając
e motyw buntu 
młodych ludzi 

47.  
Ratować 
innych 

• wyjaśnić 
pojęcie 
wywiad 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
wywiadu 

• wyjaśnić, 
czym dla 
bohatera 
wywiadu jest 
rodzina 
• wskazać 
elementy 
obyczajowości 
strażaków 
• przedstawić 
wartości, 
jakimi 

• omówić 
konsekwencj
e, jakie 
poniósł 
Stanisław 
Trojanowski 
w wyniku 
akcji 
ratowniczej 

• 
zinterpretowa
ć rozmowę 
strażaka z 
synem 

• przybliżyć 
wydarzenia, 
które rozegrały 
się w Nowym 
Jorku 11 
września 2001 
roku 



kierowali się 
strażacy 

48.  
Po co nam 
autorytety? 

• wyjaśnić 
pojęcie 
wywiad 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
wywiadu  

• wyliczyć 
zasady, 
którymi warto 
się kierować 
podczas 
poszukiwania 
autorytetu 
• wskazać 
różnice 
pomiędzy 
autorytetem a 
guru 

• omówić rolę 
autorytetu we 
współczesny
m świecie 
• zanalizować 
wywiad pod 
kątem 
sposobu 
zadawania 
pytań przez 
dziennikarkę 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
współczesnyc
h autorytetów 
• podjąć 
dyskusję na 
temat 
traktowania 
celebrytów 
jako 
autorytety 

• przedstawić 
swój autorytet i 
uzasadnić 
wybór 

49., 50. 
Sprawozdani
e z filmu i 
spektaklu 

• wymienić 
elementy, 
które 
powinny się 
znaleźć we 
wstępie, w 
rozwinięciu i 
w 
zakończeniu 
sprawozdania 

• stworzyć 
plan 
sprawozdania 
ostatnio 
obejrzanego 
filmu lub 
spektaklu 

• 
wyselekcjono
wać 
informacje 
przydatne do 
sporządzenia 
sprawozdania 
 

• stworzyć 
pisemne 
sprawozdanie 
z filmu bądź 
spektaklu 

 

51., 52. 
Recenzja 

• wymienić 
elementy, z 
których 
składa się 
recenzja 
• odróżnić 
recenzję od 
sprawozdania 

• stworzyć 
plan recenzji 

• 
wyselekcjono
wać 
informacje 
przydatne do 
sporządzenia 
recenzji 

• ocenić 
poszczególne 
elementy 
dzieła 
• stworzyć 
recenzję 
wybranego 
filmu 

 

53. 
Telewizja 

• 
zrelacjonowa
ć etapy 
rozwoju 
telewizji 
• wskazać 
momenty 
przełomowe 
w rozwoju 
telewizji 
• podać 
przykłady 
gatunków 
telewizyjnych  

• 
scharakteryzo
wać wybrane 
programy 
telewizyjne 

• omówić 
specyfikę 
języka 
przekazu 
telewizyjnego  

• ocenić 
wybrany 
program 
telewizyjny 
według 
podanych 
kryteriów 
• porównać 
różne 
przykłady 
tego samego 
gatunku 
telewizyjnego 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
roli telewizji w 
życiu swoich 
rówieśników 
• podjąć 
dyskusję na 
temat jakości i 
funkcji reklam 
telewizyjnych 
• przygotować 
prezentację na 
temat swojego 
ulubionego 
serialu 



54.  
Treść i 
zakres 
wyrazu 

• wyjaśnić 
pojęcia: treść 
wyrazu, 
zakres wyrazu 
• odróżnić 
treść od 
zakresu 
wyrazu 

• wyjaśnić 
zależność 
pomiędzy 
treścią a 
zakresem 
wyrazu 
 

• porównać 
treść i zakres 
wyrazu w 
podanych 
przykładach 

• podane 
wyrazy 
zastąpić 
słowami o 
bogatszej 
treści 
• podane 
wyrazy 
zastąpić 
słowami o 
szerszym 
zakresie  

 

55.  
Rodzaje 
wyrazów ze 
względu na 
znaczenie 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
synonim, 
antonim, 
homonim, 
wyraz 
wieloznaczny, 
eufemizm 

• zastąpić 
podane 
wyrazy 
synonimami 
• podać 
antonimy do 
danych 
wyrazów  

• wyjaśnić 
różnice 
pomiędzy 
wyrazami 
wieloznaczny
mi a 
homonimami 
• wyjaśnić 
znaczenie 
podanych 
eufemizmów 

• podać różne 
znaczenia 
danych 
wyrazów 

 

56.  
Neologizmy i 
archaizmy 

• wymienić 
rodzaje 
neologizmów 
i zapożyczeń  

• podzielić 
neologizmy na 
kategorie 
• odnaleźć 
neologizmy w 
tekście 

• wyjaśnić 
znaczenie 
podanych 
neologizmów 

• wskazać 
archaizmy w 
przysłowiach 
i wyjaśnić ich 
znaczenie 

 

57., 58.  
Podsumowan
ie 
wiadomości 

• odtworzyć 
najważniejsze 
fakty, sądy i 
opinie 
• posłużyć się 
terminami i 
pojęciami: 
wojenna 
literatura 
faktu, 
apostrofa, 
sprawozdanie 
z filmu i 
spektaklu, 
recenzja, 
synonimy, 
antonimy, 
homonimy, 
wyrazy 
wieloznaczne, 

• wykorzystać 
najważniejsze 
konteksty  

• wyciągnąć 
wnioski 
• określić 
własne 
stanowisko 

• poprawnie 
zinterpretowa
ć wymagany 
materiał 
• właściwie 
uargumentow
ać 
• uogólnić, 
podsumować 
i porównać 

• 
wykorzystywać 
bogate 
konteksty 
• sformułować i 
rozwiązać 
problem 
badawczy 



neologizmy, 
archaizmy 

59.  
Polskość 

• podać 
informacje na 
temat Wystaw 
Światowych 
EXPO 
• opisać 
Pawilon 
Polski 

• opisać 
tradycyjne i 
nowoczesne 
elementy 
Pawilonu 
Polskiego 

 

• określić 
związek 
wzornictwa 
budynku z 
Polską i 
polskością 

• 
wypowiedzie
ć się na temat 
wartości 
związanych z 
polskością, 
jakie warto 
promować za 
granicą 

  

60.  
Twórca i jego 
czasy. Adam 
Mickiewicz 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
szlachta, 
Wielka 
Emigracja, 
epopeja 
narodowa 
• wymienić 
najważniejsze 
etapy życia 
Adama 
Mickiewicza 

• 
scharakteryzo
wać twórczość 
Adama 
Mickiewicza 

• omówić 
genezę Pana 
Tadeusza 

• wymienić 
cechy epopei 
obecne w 
Panu 
Tadeuszu 

• zanalizować 
obraz Dietricha 
Montena 

61., 62., 63., 
64., 65. i 66. 
Adam 
Mickiewicz, 
Pan Tadeusz 
(lektura 
obowiązkowa
) 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
epopeja, 
inwokacja, 
szlachta, 
dworek 
szlachecki, 
komizm, 
ironia 
Do 
fragmentu 
utworu: 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
• wskazać 
adresatów 
inwokacji 

Do fragmentu 
utworu: 
• 
wypowiedzieć 
się na temat 
narratora 
fragmentu 
utworu 
Do całości 
utworu: 
• opisać 
strukturę 
społeczną 
szlachty 
polskiej 
• 
scharakteryzo
wać Jacka 
Soplicę, 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• wskazać, w 
jaki sposób 
inwokacja 
nawiązuje do 
tradycji eposu 
homeryckieg
o 
Do całości 
utworu: 
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
sposobu 
przedstawieni
a 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• zanalizować 
sposób 
przedstawieni
a ojczyzny w 
inwokacji 
• zanalizować 
elementy 
wystroju 
dworku 
szlacheckiego 
w kontekście 
tradycji i 
patriotyzmu 
Do całości 
utworu: 

• omówić 
kontekst 
historyczny, w 
jakim powstało 
dzieło, oraz 
kontekst 
historyczny 
wydarzeń 
przedstawionyc
h w utworze 
• podjąć 
dyskusję na 
temat przyczyn 
określenia 
dzieła 
Mickiewicza 
epopeją 
narodową, 
skoro opisana 



Do całości 
utworu: 
• 
zrelacjonowa
ć treść utworu 
• wymienić 
obyczaje 
szlacheckie 
opisane w 
utworze 

Hrabiego, 
Sędziego i 
Gerwazego 
• wymienić 
wydarzenia 
historyczne 
przywołane w 
koncercie 
Jankiela  
• wymienić 
cechy 
gatunkowe 
utworu 

społeczności 
dobrzyńskiej 
• wskazać 
komizm w 
sposobie 
przedstawieni
a niektórych 
bohaterów 

• podjąć 
dyskusję na 
temat zalet i 
wad 
szlachciców 
przedstawion
ych w 
utworze 
• 
zinterpretowa
ć częste 
pojawianie się 
w utworze 
słowa ostatni 
• 
zinterpretowa
ć tytuł utworu 

została tam 
tylko jedna 
warstwa 
społeczna 
• porównać 
tekst Adama 
Mickiewicza z 
reżyserską 
wizją Andrzeja 
Wajdy 

67.  
Polski 
patriotyzm 
 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
martyrologia, 
postawa 
obywatelska 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
wywiadu 

• wymienić 
cechy 
nowoczesnego 
patriotyzmu 

• wskazać 
źródła 
tradycyjnego 
pojmowania 
patriotyzmu 
• porównać 
patriotyzm 
tradycyjny i 
patriotyzm 
nowoczesny 
w kontekście 
współczesnej 
rzeczywistośc
i  

• 
sformułować 
definicję 
współczesneg
o patriotyzmu 

• podjąć 
dyskusję na 
temat postaw 
patriotycznych 

68.  
Twórca i jego 
czasy. Stefan 
Żeromski 

• wyjaśnić 
pojęcie 
rusyfikacja 
• wymienić 
najważniejsze 
etapy życia 
Stefana 
Żeromskiego 

• przedstawić 
okoliczności 
powstania 
Syzyfowych 
prac 

• przedstawić 
tematy 
poruszane w 
utworze 

• omówić 
kontekst 
społeczno-
historyczny 
twórczości 
Żeromskiego 

 

69., 70., 71., 
72., 73.  
Stefan 
Żeromski, 
Syzyfowe 
prace 
(lektura 
obowiązkowa
) 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• wyjaśnić 
pojęcie 
rusyfikacja 
• 
zrelacjonowa
ć fragment 
powieści 

Do fragmentu 
utworu: 
• 
scharakteryzo
wać Bernarda 
Zygiera 
Do całości 
utworu: 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
przyczyn 
lekceważenia 
przez 
uczniów 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• omówić i 
zanalizować 
reakcje 
uczniów na 
recytację 
Reduty 
Ordona 

• podjąć 
dyskusję na 
temat potrzeby 
zachowywania 
tożsamości 
narodowej  



Do całości 
utworu: 
• wyjaśnić 
pojęcia: 
zabory, 
rusyfikacja 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
powieści 

• omówić 
świat 
przedstawiony 
• 
scharakteryzo
wać Marcina 
Borowicza i 
Andrzeja 
Radka 
• wymienić 
metody 
rusyfikacji 
przedstawione 
w powieści 

lekcji języka 
polskiego 
Do całości 
utworu: 
• przedstawić 
sytuację 
społeczeństw
a polskiego 
po powstaniu 
styczniowym 
• omówić 
sposoby 
walki z 
rusyfikacją 
przedstawion
e w utworze 
• 
zinterpretowa
ć tytuł 
powieści 

Do całości 
utworu: 
• zanalizować 
skutki 
zabiegów 
rusyfikacyjny
ch 
• przedstawić 
postawy 
członków 
polskiej 
społeczności 
wobec działań 
zaborców i 
zanalizować 
ich przyczyny 

74. 
Polska moim 
domem 

• wyjaśnić 
pojęcie 
superbohater 
• 
zrelacjonowa
ć treść utworu 

• wymienić 
cechy 
Kapitana 
Polski 
• wyjaśnić 
pochodzenie 
nazwy 
Kapitan 
Polska 

• omówić 
sposób 
przedstawieni
a Polski w 
utworze 
• wyjaśnić 
funkcję 
nawiązania 
do wydarzeń 
z historii 
Afryki 

• 
zinterpretowa
ć wymowę 
utworu 

• porównać 
przedstawioneg
o w utworze 
Kapitana 
Polskę do 
Kapitana 
Ameryki 

75.  
Oczami 
obcokrajowc
a 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 

• wymienić 
rytuały 
związane z 
polską 
gościnnością 

• opisać 
różnice 
pomiędzy 
mentalnością 
niemiecką a 
polską 
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
stylu 
fragmentu 
utworu 

• zanalizować 
przyczyny 
komizmu 
poszczególny
ch 
fragmentów 

• podjąć 
dyskusję na 
temat różnic w 
mentalności 
przykładowych 
narodowości 
• podjąć 
dyskusję na 
temat 
stereotypowego 
postrzegania 
mentalności 
innych 
narodowości 

76.  
Tęsknota za 
Polską 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
emigracja, 
mała ojczyzna 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 

• 
zinterpretowa
ć przesłanie 
utworu  

• przytoczyć i 
omówić 
wybrany tekst 
kultury 



• 
zrelacjonowa
ć treść 
piosenki 

podmiotu 
lirycznego 
• porównać 
rzeczywistość 
londyńską i 
lwowską 

• wskazać 
wyrazy 
nacechowane 
emocjonalnie 
i omówić ich 
funkcję 
• wyjaśnić 
funkcję 
użycia 
regionalizmó
w w utworze 

poruszający 
temat małej 
ojczyzny 

77., 78. i 79.  
Przemówieni
e 

• wymienić 
cechy 
różnych 
rodzajów 
przemówień 
• wymienić 
elementy 
niezbędne do 
przygotowani
a 
przemówienia 

• przedstawić 
elementy, z 
których 
powinno się 
składać dobrze 
skomponowan
e 
przemówienie 
• przygotować 
plan 
przemówienia  

• wyliczyć 
strategie 
zdobycia 
przychylności 
słuchaczy, 
sposoby 
prezentacji 
argumentów i 
formułowania 
zakończenia 
przemówieni
a 

• zanalizować 
przykładowe 
przemówienia 
pod kątem 
tematu i 
stosowanych 
strategii 
• wygłosić 
przemówienie 

 

80.  
Komiks 

• przedstawić 
historię 
komiksu 

• omówić 
język komiksu 
• przedstawić 
różnice 
pomiędzy 
komiksem 
amerykańskim 
a komiksem 
europejskim 

• przedstawić 
wybrany 
komiks i 
ocenić go 
według 
podanych 
kryteriów 

• porównać 
wybrane 
komiksy i 
ocenić je 
według 
podanych 
kryteriów 

• stworzyć 
projekt 
komiksu 
• przedstawić 
film 
inspirowany 
komiksem i 
omówić jego 
specyfikę 

81. i 82.  
Odmienne 
części mowy 
– 
powtórzenie 
wiadomości 

• wymienić 
odmienne 
części mowy 

• 
scharakteryzo
wać odmienne 
części mowy 
• określić 
cechy 
charakterystyc
zne deklinacji 
trudnych 
rzeczowników  

• odnaleźć 
nieosobowe 
formy 
czasownika w 
tekście i 
określić je 
• dokonać 
właściwej 
deklinacji 
rzeczownikó
w 
• właściwie 
odmienić i 
stopniować 
przymiotniki 

• właściwie 
określić 
formy 
czasownika 
osobowego  
• właściwie 
określić 
formy 
zaimków i 
poprawnie je 
stosować 
• właściwie 
nazywać 
rodzaje 
liczebników 

 



83.  
Nieodmienne 
części mowy 
– 
powtórzenie 
wiadomości 

• wymienić 
nieodmienne 
części mowy 

• 
scharakteryzo
wać 
nieodmienne 
części mowy 
• wskazać 
spójniki, przed 
którymi 
stawiamy 
przecinek 

• wskazać 
przysłówki, 
które 
podlegają 
stopniowaniu 

• rozpoznać 
nieodmienne 
części mowy 

 

84.  
Pisownia nie 
z różnymi 
częściami 
mowy 

• wymienić 
części mowy 
pisane łącznie 
z partykułą 
nie 
• wskazać, 
które części 
mowy pisze 
się 
rozdzielnie z 
partykułą nie 

• zastosować 
poznane 
zasady w 
praktyce 

• skorygować 
tekst pod 
względem 
pisowni 
partykuły nie 
z różnymi 
częściami 
mowy 

• stworzyć 
tekst, stosując 
różne części 
mowy z 
partykułą nie 

 

85., 86. 
Podsumowan
ie 
wiadomości 

• odtworzyć 
najważniejsze 
fakty, sądy i 
opinie 
• posłużyć się 
terminami i 
pojęciami: 
epopeja, 
inwokacja, 
przemówienie
, odmienne 
części mowy, 
nieodmienne 
części mowy 

• wykorzystać 
najważniejsze 
konteksty 

• wyciągnąć 
wnioski 
• określić 
własne 
stanowisko 

• poprawnie 
zinterpretowa
ć wymagany 
materiał 
• właściwie 
uargumentow
ać 
• uogólnić, 
podsumować 
i porównać 

• wykorzystać 
bogate 
konteksty  
• sformułować i 
rozwiązać 
problem 
badawczy 

87.  
Utopie 

• wyjaśnić 
pojęcie kadr 
• opisać, co 
widzi na 
fotografii 

• omówić 
kompozycję 
kadru 

• wskazać 
elementy 
fantastyczne 
na fotografii 

• 
zinterpretowa
ć kolorystykę 
i światło na 
fotografii 
• 
zinterpretowa
ć wymowę 
kadru 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
filmu Kraina 
jutra 

88.  
Prawdziwa 
utopia 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 

• wymienić 
zasady 
panujące w 
Utopii 

• porównać 
funkcjonując
y w Utopii 
system 
społeczny ze 

• podjąć 
dyskusję na 
temat tego, 
dlaczego do 
rzeczywistośc

• podjąć 
dyskusję na 
temat życia w 
świecie 
idealnym 



znanym mu 
rzeczywistym 
systemem  

i codziennej 
nie można 
wprowadzić 
systemu 
obowiązujące
go w Utopii 

89.  
Moralność a 
prawo 

• wyjaśnić 
pojęcie 
antyutopia 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentów 
utworu 
• określić 
rodzaj 
narracji 

• omówić 
świat 
przedstawiony 
w utworze 
• omówić 
sytuację, w 
której znalazła 
się bohaterka 
• omówić 
sposób 
sprawowania 
władzy w 
Panem 

• wyjaśnić, na 
czym polega 
dylemat 
Katniss 
• wskazać 
cechy 
antyutopii w 
opisywanym 
świecie 

• wyjaśnić, 
jaką funkcję 
pełnią 
Głodowe 
Igrzyska w 
świecie 
Panem 

• stworzyć 
prezentację na 
temat różnych 
form antyutopii 
przedstawionyc
h w tekstach 
kultury 

90.  
Utopia a 
szczęście 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentów 
utworu 
 

• omówić 
świat 
przedstawiony 
w utworze 
• 
scharakteryzo
wać 
społeczność 
Następnych 
• przedstawić 
stosunek 
bohaterów do 
Następnych 

• 
zinterpretowa
ć zachowanie 
Stana pod 
koniec 
fragmentu 
utworu 

• wskazać 
pozytywne i 
negatywne 
aspekty 
sposobu życia 
w Zagrodzie 

• stworzyć 
opowiadanie, 
opisujące jeden 
dzień w 
Zagrodzie 
• podjąć 
dyskusję na 
temat 
zacytowanego 
przez Stana 
zdania 

91.  
Idealne 
społeczeństw
o 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
alegoria, 
utopia 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentów 
utworu 

• 
scharakteryzo
wać Boxera 
• omówić 
zachowanie 
kota i klaczy 

• wskazać 
cechy utopii 
w 
początkowym 
opisie farmy 
• wyjaśnić 
przyczyny 
dystansu osła 
Benjamina w 
stosunku do 
powszechneg
o szczęścia 

• omówić 
kontekst 
historyczny 
utworu 
• określić 
funkcję knura 
Napoleona 
dla wymowy 
fragmentu 
utworu 

• 
zinterpretować 
plakat filmowy 
• omówić 
analogie 
pomiędzy 
historią Rosji 
sowieckiej a 
wydarzeniami 
opisanymi w 
Folwarku 
zwierzęcym 

92.  
Odzyskać raj 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego 

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 

• 
zinterpretowa
ć wymowę 
utworu 

• omówić 
wybrany tekst 
kultury 
opisujący 
sposób 



• określić 
rodzaj liryki 
• wskazać 
podmiot 
liryczny 

• wskazać 
środki 
stylistyczne 

• określić 
funkcję 
środków 
stylistycznyc
h użytych w 
wierszu 
• 
zinterpretowa
ć znaczenie 
próśb 
podmiotu 
lirycznego 

postrzegania 
świata przez 
osobę 
pogrążoną w 
żałobie 

93.  
Człowiek 
idealny 

• wyjaśnić 
pojęcie 
science 
fiction 
• 
zrelacjonowa
ć fragment 
powieści  
• określić 
rodzaj 
narracji  

• omówić 
świat 
przedstawiony 
w utworze 
• wyjaśnić, na 
czym polegał 
eksperyment 
opisany we 
fragmencie 
oraz dlaczego 
się nie 
powiódł 

• wskazać 
cechy 
pozwalające 
zaliczyć 
powieść do 
gatunku 
science 
fiction 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
czynników 
kształtujących 
charakter 
człowieka 

• wyjaśnia 
pojęcie 
genetyka 

94.  
Scenariusz 
filmowy 
 

• wyjaśnić 
pojęcie 
didaskalia 
• wymienić 
elementy 
wchodzące w 
skład 
scenariusza 

• wybrać 
scenę z 
dowolnej 
książki, która 
nadaje się na 
scenariusz 

• zredagować 
nagłówki 
scen i 
wskazówki 
sceniczne 

• stworzyć 
przekonujące 
dialogi 
• nadać 
gotowemu 
scenariuszowi 
odpowiedni 
kształt 
graficzny  

 

95. 
Film 

• przedstawić 
najważniejsze 
momenty w 
historii kina  
• wyjaśnić 
pojęcia: kadr, 
plan filmowy, 
ujęcie, scena, 
montaż, 
scenariusz 

• podać 
przykłady 
filmów 
należących do 
poszczególnyc
h gatunków 
filmowych  

• wskazać w 
wybranych 
filmach cechy 
klasyfikujące 
je do 
poszczególny
ch gatunków 

• zanalizować 
język filmu w 
wybranym 
dziele 
• ocenić 
wybrane 
dzieło 
filmowe 
według 
podanych 
kryteriów  

• przygotować 
prezentację na 
temat wybranej 
postaci 
związanej z 
filmem 
• stworzyć 
scenariusz 
filmowy 
spełniający 
wymogi 
wybranej 
konwencji 
gatunkowej  

96., 97. • wymienić 
główne i 

• wskazać 
podmiot i 

• określić 
właściwy 

• uzupełnić 
zdania 

 



Wypowiedze
nie i jego 
części – 
powtórzenie 
wiadomości 

drugorzędne 
części zdania 
• podzielić 
wypowiedzen
ia na zdania i 
równoważnik
i zdań 
• rozpoznać w 
tekście 
równoważnik
i zdań 

orzeczenie w 
zdaniu 
• odnaleźć w 
tekście 
drugorzędne 
części zdania 

szyk 
przydawki w 
zdaniu 

przydawkami 
w 
odpowiednim 
szyku 
• dokonać 
rozbioru 
logicznego 
zdania 

98., 99. 
Zdanie 
złożone i 
zdanie 
wielokrotnie 
złożone – 
powtórzenie 
wiadomości 

• wymienić 
rodzaje zdań 
podrzędnie 
złożonych 
• wymienić 
rodzaje zdań 
współrzędnie 
złożonych 
 

• przekształcić 
zdania w 
imiesłowowe 
równoważniki 
zdania 
• rozpoznać 
rodzaje zdań 
złożonych 
podrzędnie i 
współrzędnie 
• wymienić 
zasady 
stosowania 
przecinka w 
zdaniach 
złożonych 
współrzędnie 

• 
przekształcić 
zdania 
pojedyncze w 
zdania 
złożone 
• podzielić 
zdania 
złożone 
współrzędnie 
na zdania 
składowe 
 

• 
przeredagowa
ć tekst ze zbyt 
rozbudowany
mi zdaniami 
złożonymi 
• sporządzić 
wykres zdania 
złożonego 

 

100., 101. 
Podsumowan
ie 
wiadomości 

• odtworzyć 
najważniejsze 
fakty, sądy i 
opinie 
• posłużyć się 
terminami i 
pojęciami: 
alegoria, 
scenariusz 
filmowy, 
części zdania, 
wypowiedzeni
e, 
wypowiedzeni
e złożone 

• wykorzystać 
najważniejsze 
konteksty  

• wyciągnąć 
wnioski 
• określić 
własne 
stanowisko 

• poprawnie 
zinterpretowa
ć wymagany 
materiał 
• właściwie 
uargumentow
ać 
• uogólnić, 
podsumować 
i porównać 

• wykorzystać 
bogate 
konteksty  
• sformułować i 
rozwiązać 
problem 
badawczy 

102.  
Życiowe 
wybory 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
mural, motyw 
biblijny, street 
art  

• wskazać 
motyw 
biblijny, do 
którego 
nawiązuje 
dzieło 

• 
zinterpretowa
ć symbolikę 
barw użytych 
przez artystkę 

• 
zinterpretowa
ć wymowę 
dzieła 

• omówić 
wybrany 
przykład street 
artu 



• opisać 
mural 

• wyjaśnić 
tytuł muralu 

103.  
Twórca i jego 
czasy. 
Henryk 
Sienkiewicz 

• wymienić 
najważniejsze 
etapy życia 
Henryka 
Sienkiewicza 

• przedstawić 
genezę 
powieści Quo 
vadis 
 

• 
wypowiedzie
ć się na temat 
twórczości 
Henryka 
Sienkiewicza 
• omówić 
kontekst 
powstania 
powieści 
historycznych  

• przedstawić 
recepcję 
powieści Quo 
vadis 

 

104., 105., 
106., 107., 
108. 
Henryk 
Sienkiewicz, 
Quo vadis 
(lektura 
obowiązkowa
) 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• wyjaśnić 
pojęcia: 
pierwsi 
chrześcijanie, 
Cesarstwo 
Rzymskie 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
Do całości 
utworu: 
• wyjaśnić 
pojęcie 
powieść 
historyczna 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
powieści 
• określić 
rodzaj 
narracji 

Do fragmentu 
utworu: 
• 
scharakteryzo
wać 
Winicjusza i 
Petroniusza 
• wymienić 
wartości 
najważniejsze 
dla Rzymian 
Do całości 
utworu: 
• omówić 
świat 
przedstawiony 
• wskazać 
cechy 
powieści 
historycznej 
• 
scharakteryzo
wać 
bohaterów 
pierwszoplano
wych 
• opisać 
obyczajowość 
starożytnych 
Rzymian 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• opisać 
emocje, które 
targały 
Winicjuszem 
Do całości 
utworu: 
• przedstawić 
konsekwencj
e, z którymi 
wiązał się 
wybór religii 
chrześcijańsk
iej 
• omówić 
sposób życia 
pierwszych 
chrześcijan 
• omówić 
przyczyny, 
przebieg i 
konsekwencj
e pożaru 
Rzymu 
• opisać 
przemianę 
wewnętrzną 
Winicjusza 

Do 
fragmentu 
utworu: 
• porównać 
wiarę 
Rzymian i 
chrześcijan 
Do całości 
utworu: 
• 
zinterpretowa
ć tytuł 
powieści 
• przedstawić 
dwa sposoby 
pojmowania 
miłości w 
ujęciu 
antycznym i 
chrześcijański
m 

• omówić 
wybraną 
adaptację Quo 
vadis 
• podjąć 
dyskusję na 
temat 
poświęcenia 
życia dla idei, 
w którą się 
wierzy 
• porównać 
pierwszych 
chrześcijan ze 
współczesnymi 
wyznawcami 
Jezusa z 
Nazaretu 

109.  
Twórca i jego 
dzieło. 
Sławomir 
Mrożek 

• wyjaśnić 
pojęcie 
emigracja 
• wymienić 
najważniejsze 
etapy życia 

• wymienić 
tematy, 
którymi 
Sławomir 
Mrożek 
zajmował się 

• 
wypowiedzie
ć się na temat 
twórczości 
artysty 

• omówić 
sposób 
opisywania 
rzeczywistośc
i w dziełach 
artysty 

 



Sławomira 
Mrożka 

w swojej 
twórczości 

• 
zaprezentowa
ć relacje 
przebywające
go na 
emigracji 
Mrożka z 
krajem  

110.  
Być kimś 
innym. 
Sławomir 
Mrożek, 
Artysta 
(lektura 
obowiązkowa
) 

• wyjaśnić 
pojęcie 
alegoria 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
opowiadania 
• określić 
rodzaj 
narracji 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
narratora 
• wyjaśnić 
postawę 
Koguta 
• 
skomentować 
zachowanie 
Lisa 

• omówić 
alegoryczne 
znaczenie 
występującyc
h postaci 
• wskazać 
elementy 
komizmu 

• odnieść 
postawę 
Koguta do 
wyobrażenia 
na temat 
artysty 
• 
sformułować 
morał  

• podjąć 
dyskusję na 
temat sposobu 
postrzegania 
artystów 
• porównać 
utwór 
Sławomira 
Mrożka z 
wybraną bajką 
zwierzęcą 

111.  
Bez wyboru 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
pokolenie, 
tragizm 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• określić 
rodzaj liryki 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego 
• wskazać 
środki 
stylistyczne  
• opisać, jak 
podmiot 
liryczny 
wyobraża 
sobie swoja 
przyszłość 

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą wiersza 
• omówić 
funkcję 
środków 
stylistycznyc
h 
• omówić 
kontekst 
historyczny 
utworu 
 

• 
zinterpretowa
ć funkcję 
kontrastów w 
wierszu 
• wyjaśnić, na 
czym polegał 
tragizm 
pokolenia, do 
którego 
należał 
Krzysztof 
Kamil 
Baczyński 

• podjąć 
dyskusję na 
temat sensu 
umierania za 
„wielkie 
sprawy” 
• przedstawić 
wybrany tekst 
kultury 
dotyczący 
tragizmu 
pokolenia, do 
którego należał 
Krzysztof 
Kamil 
Baczyński 

112.  
Trudna 
sytuacja 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 
• nazwać 
rodzaj 
narracji 
 

• omówić 
świat 
przedstawiony 
• 
scharakteryzo
wać Alicję 
• omówić 
relacje 
pomiędzy 
Alicją a 
Klaudią 

• wyjaśnić 
przyczyny 
buntu Alicji 
wobec 
zaistniałej 
sytuacji 
 

• porównać 
reakcje 
bohaterów 
fragmentu 
utworu na 
zaistniałą 
sytuację 

• podjąć 
dyskusję na 
temat reakcji 
na sytuacje 
niezależne od 
nas 

113.  
Iść własną 
drogą 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
marzenie, los, 

• 
scharakteryzo

• wskazać 
cechy 
przypowieści 

• omówić 
uniwersalną 
prawdę o 

• podjąć 
dyskusję na 
temat tego, co 



Własna 
Legenda, 
przypowieść 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentów 

wać głównego 
bohatera 
• wyjaśnić, 
dlaczego Król 
Salem przybył 
do młodzieńca 

we 
fragmentach 
utworu 
• wymienić 
cechy 
człowieka 
kierującego 
się Własną 
Legendą 

człowieku 
przedstawion
ą we 
fragmencie 
utworu 
 

kieruje ludzkim 
życiem: 
wolnywybór, 
przypadek czy 
los? 

114.  
Nie warto się 
buntować 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• określić 
rodzaj liryki 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego 
• wskazać 
środki 
stylistyczne 
użyte w 
utworze 
 

• omówić 
relację 
pomiędzy 
podmiotem 
lirycznym a 
światem 
• omówić 
funkcje 
środków 
stylistycznyc
h użytych w 
utworze 
• omówić 
konsekwencj
e buntu 
przedstawion
e w wierszu 

• zanalizować 
przesłanie 
utworu 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
konsekwencji 
zachowania 
„postawy 
wyprostowanej
” 

115.  
Podanie 

• wyjaśnić 
pojęcie 
podanie 
• wymienić 
elementy, 
które 
powinny się 
znaleźć na 
podaniu 

• zgromadzić 
argumenty 
przydatne do 
uzasadnienia 
prośby 

• skorygować 
błędnie 
napisane 
podanie 
• napisać 
podanie w 
zeszycie  

• zredagować 
oficjalne 
podanie przy 
użyciu 
komputera z 
prośbą o 
przyjęcie do 
szkoły 
ponadpodsta
wowej 

 

116. 
Internet 
 

• przedstawić 
historię 
internetu 
• wymienić 
gatunki 
wypowiedzi 
internetowyc
h 
• wyjaśnić 
pojęcia 
związane z 
rzeczywistośc
ią internetu 

• omówić 
funkcję 
internetu 

• wyjaśnić 
przyczynę 
popularności 
konkretnych 
serwisów 
internetowyc
h 
• 
scharakteryzo
wać język 
wypowiedzi 
internetowyc
h 

• przedstawić 
wybrany blog 
• wskazać 
korzyści i 
zagrożenia 
związane z 
internetem 
• ocenić 
wypowiedź 
internetową 
według 
podanych 
kryteriów 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
sposobów 
chronienia 
prywatności w 
internecie 
• przedstawić 
swoje 
wyobrażenia na 
temat 
przyszłości 
internetu 



117., 118. 
Fonetyka – 
powtórzenie 
wiadomości 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
głoska, litera, 
ubezdźwięczn
ienie, 
udźwięcznieni
e, 
uproszczenie 
grupy 
spółgłoskowej 
• przedstawić 
podział 
głosek 
• wymienić 
zasady 
poprawnego 
akcentowania 
w języku 
polskim 

• rozpoznać 
rodzaje głosek 
na 
przykładach 
• poprawnie 
podzielić 
wyrazy na 
sylaby 
• wskazać 
wyrazy, w 
których 
nastąpiło 
uproszczenie 
grupy 
spółgłoskowej 
• wskazać 
upodobnienia 
wewnątrzwyra
zowe 

• skorygować 
błędy w 
podziale 
wyrazów 
• poprawnie 
zaakcentować 
wyrazy 
stanowiące 
wyjątek od 
powszechnej 
reguły 

• określić 
kierunek 
upodobnienia 
• skorygować 
błędy w 
akcentowaniu  

 

119., 120. 
Słowotwórst
wo – 
powtórzenie 
wiadomości 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
wyraz 
podstawowy, 
wyraz 
pochodny, 
temat 
słowotwórczy, 
formant, 
przedrostek, 
przyrostek, 
wrostek, 
formant 
zerowy, 
oboczność, 
rodzina 
wyrazów, 
rdzeń, wyraz 
pokrewny, 
oboczność, 
złożenia, 
zrosty 
• wymienić 
kategorie 
słowotwórcze 

• wyjaśnić 
znaczenie 
podanych 
wyrazów 
pochodnych 
• utworzyć 
przymiotniki 
od 
rzeczowników 
• 
przyporządko
wać wyraz 
pochodny do 
kategorii 
słowotwórczej 
• wskazać 
wyrazy 
należące do 
jednej rodziny 

• wskazać w 
podanych 
parach 
wyrazów 
wyraz 
podstawowy i 
wyraz 
pochodny 
• wskazać 
formant w 
wyrazie 
pochodnym 
• podkreślić 
w rodzinie 
wyrazów 
rdzeń i 
wskazać 
oboczności 
• rozpoznać 
złożenia i 
zrosty na 
podanych 
przykładach 

• dokonać 
analizy 
słowotwórcze
j podanych 
wyrazów 
• utworzyć 
wyrazy 
należące do 
konkretnych 
kategorii 
słowotwórczy
ch 
• sporządzić 
wykresy 
rodziny 
wyrazów 
• omówić 
funkcję 
łącznika w 
przymiotnika
ch złożonych 

 

121., 122. 
Podsumowan
ie 
wiadomości 

• odtworzyć 
najważniejsze 
fakty, sądy i 
opinie 

• wykorzystać 
najważniejsze 
konteksty 

• wyciągnąć 
wnioski 
• określić 
własne 
stanowisko 

• poprawnie 
zinterpretowa
ć wymagany 
materiał 

• 
wykorzystywać 
bogate 
konteksty  



• posługiwać 
się terminami 
i pojęciami: 
powieść 
historyczna, 
podanie, 
fonetyka, typy 
głosek, 
akcent, 
upodobnienia
, 
uproszczenia, 
słowotwórstw
o, wyraz 
pochodny, 
typy 
formantów, 
rodzina 
wyrazów, 
wyrazy 
złożone 

• właściwie 
uargumentow
ać 
• uogólnić, 
podsumować 
i porównać 

• sformułować i 
rozwiązać 
problem 
badawczy 

123.  
Dostrzec 
piękno 

• wyjaśnić 
pojęcie sztuka 
współczesna 
• opisać, co 
przedstawia 
obraz 

• omówić 
kompozycję 
obrazu 

• odnieść 
kompozycję 
obrazu do 
masowości 
obecnej we 
współczesnej 
kulturze 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
współczesnej 
kultury 
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
specyfiki 
sztuki 
współczesnej 

• przygotować 
na podstawie 
wybranych 
źródeł 
prezentację na 
temat 
twórczości 
Warhola 

124.  
Natura 
okiem poety 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• określić 
rodzaj liryki 
w wierszu 
Rymkiewicza 
 

• wskazać 
opisy 
przejawów 
wiosny w 
treści wiersza 
• wskazać 
środki 
stylistyczne  

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 
• omówić 
funkcje 
środków 
stylistycznyc
h 
zastosowanyc
h w wierszu 
• wskazać 
nawiązania 
biblijne 

• 
zinterpretowa
ć funkcję 
światła w 
wierszu 
• omówić 
przesłanie 
wiersza 

• stworzyć 
prezentację na 
temat ogrodów 
w różnych 
czasach i 
kulturach  

125.  
Zatrzymać 
piękno 

• zreferować 
treść 

• wyjaśnić, 
dlaczego Nino 

• omówić 
pytania 

• wyjaśnić 
symboliczne 
znaczenie 

• 
zinterpretować 
powiastkę w 



fragmentu 
utworu 
• wskazać, co 
szkodziło 
pięknej 
twarzy Nino 
• wyjaśnić 
pojęcie 
powiastka 
filozoficzna 

schował twarz 
do kuferka 
• wyjaśnić 
znaczenie 
frazeologizmó
w: stracić 
twarz, 
zachować 
twarz, twarzą 
w twarz 

zadane przez 
uczonego Kru 
• wskazać 
cechy 
powiastki 
filozoficznej 
 

chowania 
twarzy 
• omówić 
przenośne 
znaczenie 
powiastki 
 

kontekście 
mitu o 
Narcyzie 
• podjąć 
dyskusję na 
temat pogoni 
za pięknem 
cielesnym 

126.  
Piękno 
pośród 
brzydoty 

• wyjaśnić 
pojęcia: obóz 
koncentracyjn
y, piękno 
duchowe 
• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
• określić 
rodzaj 
narracji 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
narratorki 
• 
scharakteryzo
wać Suli 

• omówić 
kontekst 
historyczny 
• omówić 
znaczenie 
przywoływan
ia tekstów 
antycznych w 
obozie 
koncentracyj
nym 
• 
wypowiedzie
ć się na temat 
decyzji Suli 

• zanalizować 
tekst pod 
względem 
przeżywanyc
h przez 
bohaterów 
emocji 

• podjąć 
dyskusję na 
temat istnienia 
wartości 
uniwersalnych 

127.  
Piękno 
zwykłych 
rzeczy 

• zreferować 
przeczytany 
wiersz 
• określić 
rodzaj liryki 
• wskazać 
bohaterów 
wiersza 

• 
wypowiedzieć 
się na temat 
podmiotu 
lirycznego 
• wskazać 
środki 
stylistyczne 

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 
• omówić 
funkcję 
słownictwa i 
środków 
stylistycznyc
h dla 
wymowy 
wiersza 
• 
zinterpretowa
ć tytuł 
wiersza 

• 
zinterpretowa
ć znaczenie 
wiersza 
• 
zinterpretowa
ć tytuł 
wiersza 
• stworzyć 
własną 
wypowiedź, 
wydobywając
ą piękno 
codziennego 
przedmiotu 

• omówić 
sposób 
uwznioślenia 
codzienności w 
wybranym 
tekście kultury 

128.  
Ukryte 
piękno 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
fragmentu 
utworu 
• określić 
czas i miejsce 
opisane we 

• 
scharakteryzo
wać Myszkę i 
jej rodzinę 
• omówić 
zachowania 
rodziców 
zdradzające 

• wskazać 
różnice w 
postawach 
obojga 
rodziców 
względem 
Myszki 

• omówić 
funkcję bajki 
o Kopciuszku 
w tekście 
• 
zinterpretowa
ć tytuł 
powieści 

• podjąć 
dyskusję na 
temat 
społecznego 
odbioru ludzi z 
zespołem 
Downa 



fragmencie 
utworu 

ich stosunek 
do dziecka 

• podzielić 
tekst na 
części 
dotyczące 
najważniejsz
ych 
problemów 

• omówić 
wybrany tekst 
kultury 
podejmujący 
problem 
społecznego 
funkcjonowani
a osób z 
niepełnosprawn
ością 

129.  
Sens 
tworzenia 

• 
zrelacjonowa
ć treść 
wiersza 
• wskazać 
adresata 
lirycznego 

• określić 
relacje 
pomiędzy 
podmiotem 
lirycznym a 
adresatem 
lirycznym 
• wskazać 
środki 
stylistyczne w 
wierszu 

• postawić 
tezę 
interpretacyjn
ą 
• omówić 
funkcję 
środków 
stylistycznyc
h w wierszu 

• 
zinterpretowa
ć puentę 
utworu 
• 
zinterpretowa
ć wymowę 
utworu 

• zanalizować 
obraz Johna 
Williama 
Waterhouse’a 

130., 131.  
Życiorys, CV 

• wyjaśnić 
pojęcia: 
życiorys, CV 
(Curriculum 
vitae) 
• wymienić 
elementy, z 
których 
składają się 
życiorys i CV 

• zgromadzić 
informacje, 
które powinny 
się znaleźć w 
życiorysie i 
CV 

• 
uporządkowa
ć informacje 
niezbędne do 
sporządzenia 
życiorysu i 
CV 
• skorygować 
błędy w 
podanych 
życiorysie i 
CV 

• na 
podstawie 
życiorysu 
zredagować 
oficjalne CV 

 

132., 133. 
List 
motywacyjny 

• wyjaśnić 
pojęcie list 
motywacyjny 
• wymienić 
elementy, z 
których 
składa się list 
motywacyjny 

• zgromadzić 
informacje do 
listu 
motywacyjneg
o, który będzie 
odpowiedzią 
na podane 
ogłoszenia 
 

• 
uporządkowa
ć informacje 
potrzebne do 
listu 
motywacyjne
go 
 

• ocenić 
rzetelność i 
wiarygodność 
podanych 
listów 
motywacyjny
ch 
• zredagować 
list 
motywacyjny 

 

134.  
Fotografia 

• przedstawić 
najważniejsze 
wydarzenia z 
historii 
fotografii 

• wskazać 
przykłady 
fotografii 
należących do 
danych 
kategorii 

• ocenić 
wybraną 
fotografię 
według 
podanych 
kryteriów 

• zanalizować 
wybraną 
fotografię 
• omówić 
fotografię 

• zanalizować 
wybraną 
fotografię 
artystyczną 



• wymienić 
rodzaje 
fotografii  

• 
wypowiedzie
ć się na temat 
roli światła w 
fotografii 

Charlesa 
Ebbeta  

135., 136.  
O imionach i 
nazwiskach 

• wymienić 
obrzędy 
nadawania 
imion 
• wymienić 
języki, z 
których 
wywodzą się 
imiona 
• 
zrelacjonowa
ć historię 
nadawania 
nazwisk 
• 
zrelacjonowa
ć zasady 
odmiany 
nazwisk 
żeńskich i 
nazwisk 
małżeństw 

• wytłumaczyć 
znaczenie 
podanych 
imion 
słowiańskich 
• użyć imion 
w wołaczu 
• poprawnie 
odmienić 
nazwiska 

• zanalizować 
swoje imię z 
uwzględnieni
em podanych 
kryteriów 
• zanalizować 
różne 
nazwiska pod 
kątem ich 
pochodzenia 

• 
wypowiedzie
ć się na temat 
mody na 
konkretne 
imiona 

• wyjaśnić 
znaczenie 
imion 
biblijnych 

137.  
O nazwach 
miejscowości 

• wymienić 
rodzaje nazw 
miejscowości 
• zreferować 
zasadę zapisu 
dwuczłonowy
ch nazw 
miejscowych 

• właściwie 
odmienić 
nazwy 
miejscowości 

• wyjaśnić 
pochodzenie 
podanych 
nazw 
miejscowości 

• utworzyć 
nazwy 
mieszkanki i 
mieszkańca 
danego miasta 

 

138. i 139.  
Najczęstsze 
błędy 
językowe 

• przedstawić 
podział 
błędów 
językowych 
• poprawnie 
odczytać 
podane 
wyrazy 
 

• poprawnie 
odmienić 
podane słowa 
• właściwie 
sformułować 
związki 
frazeologiczne 
• w podanych 
przykładach 
wskazać 
sylaby 
akcentowane 

• skorygować 
błędy w 
podanych 
tekstach 
• odnaleźć w 
zdaniach 
błędnie użyte 
wyrazy 
• odnaleźć 
błędy 
stylistyczne 
w tekście i 
skorygować 
je 

• wskazać 
pleonazmy w 
podanych 
wyrażeniach 

 



140., 141 
Podsumowan
ie 
wiadomości 

• odtworzyć 
najważniejsze 
fakty, sądy i 
opinie 
• posłużyć się 
terminami i 
pojęciami: 
życiorys, CV, 
list 
motywacyjny, 
nazwy 
miejscowe, 
typy błędów 
językowych 

• wykorzystać 
najważniejsze 
konteksty  

• wyciągnąć 
wnioski 
• określić 
własne 
stanowisko 

• poprawnie 
zinterpretowa
ć wymagany 
materiał 
• właściwie 
uargumentow
ać 
• uogólnić, 
podsumować 
i porównać 

• wykorzystać 
bogate 
konteksty  
• sformułować i 
rozwiązać 
problem 
badawczy 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII i  VIII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

OCENA CELUJĄCA 

 

- uczeń potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie na 
dowolny temat, również bez przygotowania. Wypowiedź jest rozbudowana, spójna i logiczna. 
Błędy zdarzają się sporadycznie, 

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i jego dłuższe wypowiedzi, rozumie globalnie i 
szczegółowo teksty ze słuchu oraz pisane zawierające nieznane elementy językowe w 98 – 
100%, 

- zadania gramatyczne, również wykraczające poza program nauczania szkoły, rozwiązuje 
bezbłędnie, 

- uczeń potrafi napisać dłuższą wypowiedź, która jest spójna i logiczna oraz bogata treściowo, a 
używane słownictwo i struktury gramatyczne i językowe wybiegają poza program szkolny. 
Błędy zdarzają się sporadycznie, 

- uczeń jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie prace domowe, 
- uczeń odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach. 

 



OCENA BARDZO DOBRA 

- uczeń potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę w określonej sytuacji na poziomie nie 
wykraczającym poza program nauczania, wypowiada się swobodnie na określony temat 
popełniając przy tym drobne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji. Wypowiedź jest 
spójna, logiczna i wyczerpująca, płynna, 

- rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela, rozumie autentyczny tekst 
obcojęzyczny ze słuchu i pisany w 90 - 97%, 

- zadania gramatyczne (testy działowe) rozwiązuje poprawnie w 90 - 97%, 

- potrafi napisać dłuższą wypowiedź na określony temat, która jest spójna, logiczna i bogata 
treściowo, stosuje przy tym różnorodne struktury językowe i gramatyczne, popełnia nieliczne 
błędy gramatyczne, leksykalne, składniowe i ortograficzne, które nie zakłócają zrozumienia 
wypowiedzi.  

- uczeń jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia prace domowe. 
 

OCENA DOBRA 

 

- uczeń potrafi prowadzić rozmowę w sytuacji dnia codziennego lub na określony temat, mówi 
w miarę płynnie i sprawnie posługuje się językiem, popełniając drobne błędy gramatyczne i 
leksykalne, które nie zakłócają jednak komunikacji. Wypowiadając się na określony temat, 
używa prostych zdań, wypowiedź jest krótka, ale logiczna lub dłuższa, ale z większą ilością 
błędów, 

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i jego dłuższe wypowiedzi oraz rozumie autentyczne 
teksty obcojęzyczne zawierające nieznane elementy językowe ze słuchu i pisane w 70 - 89%, 

- zadania gramatyczne (testy) rozwiązuje poprawnie w 70- 89%, 
- potrafi napisać dłuższą wypowiedź, która zawiera fragmenty niespójne, drobne błędy 

gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają zrozumienia wypowiedzi lub też uczeń 
wypowiada się zbyt krótko na określony temat. 

- uczeń jest aktywny na zajęciach oraz systematycznie odrabia prace domowe. 
 

OCENA DOSTATECZNA 

- uczeń potrafi prowadzić rozmowę w sytuacjach dnia codziennego, ale w swoich 
wypowiedziach, które są krótkie i nie zawsze spójne, popełnia często błędy gramatyczne i 
leksykalne, które czasami mogą powodować zakłócenia komunikacji, posługuje się przy tym 
dość ubogim słownictwem, 

- rozumie wszystkie lub prawie wszystkie polecenia nauczyciela, rozumie autentyczne teksty 
obcojęzyczne ze słuchu i pisane w 50- 69%, 

- zadania gramatyczne (testy) rozwiązuje poprawnie w 50 - 69%, 
- potrafi napisać wypowiedź na dany temat, która jest jednak zbyt krótka, nie wyczerpuje 

zagadnienia oraz zawiera liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które czasami utrudniają 
zrozumienie lub też wypowiedź jest dłuższa, ale niespójna z dużą ilością błędów zakłócających 
zrozumienie, praca jest raczej odtwórcza, a słownictwo dość ubogie, 

- uczeń może mieć kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia. 
- uczeń w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, ale nie zawsze odrabia prace domowe. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 



- uczeń potrafi wypowiedzieć się na przygotowany temat, ale wypowiedź jest bardzo krótka, 
powolna, z przerwami, uczeń posługuje się bardzo ubogim słownictwem, popełnia liczne błędy 
gramatyczne i leksykalne, które często zakłócają komunikację, wypowiedź jest zrozumiała 
tylko częściowo, 

- uczeń wypełnia polecenia częściowo z pomocą nauczyciela, 
- rozumie wypowiedzi nauczyciela, ale nie zawsze w całości, rozumie obcojęzyczne teksty 

autentyczne ze słuchu i pisane w 30 - 49%, 
- zadania gramatyczne (testy) rozwiązuje poprawnie w 30 - 49%, 
- potrafi wypowiedzieć się pisemnie, ale wypowiedź jest kilkuzdaniowa, w wielu miejscach 

niespójna i nielogiczna, słownictwo jest bardzo ubogie, bardzo liczne błędy często utrudniają 
zrozumienie wypowiedzi, treść wypowiedzi jest częściowo zrozumiała. 

- uczeń nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i tylko sporadycznie odrabia 
zadania domowe. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

- uczeń nie potrafi zbudować wypowiedzi na podany temat ze względu na braki w słownictwie, 

strukturach gramatycznych i językowych. Wypowiedź ucznia jest często niezrozumiała dla 

nauczyciela. Uczeń nie potrafi odpowiedzieć na bardzo proste pytania nauczyciela, 

- często nie rozumie poleceń nauczyciela oraz nie rozumie tekstów obcojęzycznych ze słuchu i 

pisanych, nawet w 30% ( 0 – 29 %), 

- nie potrafi rozwiązać poprawnie zadań gramatycznych, nawet w 30% (0 – 29%), 

- wypowiedź pisemna na dany temat jest bardzo krótka, niespójna, nielogiczna, słownictwo 

bardzo ubogie, bardzo liczne podstawowe błędy gramatyczne i leksykalne zakłócają tak często 

zrozumienie wypowiedzi, że praca staje się w całości niezrozumiała 

- uczeń nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i nie odrabia prac domowych. 

           

 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VIII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

 

        OCENA CELUJĄCA 

• uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych itp. 
, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia prace domowe, oraz zadania dla chętnych, 
bierze aktywny udział w zajęciach 

• potrafi w sposób samodzielny i twórczy  budować wypowiedzi ustne i pisemne 
•  rozwija własne uzdolnienia 
• biegle posługuje się nabytymi wiadomościami 
•  bierze udział w konkursach i  odnosi w nich sukcesy 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

•  uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 
itp., starannie prowadzi zeszyt   



przedmiotowy, odrabia prace domowe, bierze  aktywny udział w zajęciach 
• opanował pełny zakres wiedzy i  umiejętności  przewidzianych programem nauczania 
• samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne wykorzystując zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych określonych programem nauczania 
• sprawnie posługuje się nabytymi wiadomościami 
• rozwiązuje samodzielnie problemy praktyczne objęte programem nauczania 
•  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

 

 

OCENA DOBRA 

• Uczeń nie jest zawsze przygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 
ustnych, miewa braki zadań domowych, stara się być aktywny w zajęciach, 

•  nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym 

• wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem 
• umiejętnie wykorzystuje posiadane wiadomości 
•  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne 

 

    OCENA DOSTATECZNA 

• często jest nieprzygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, zeszyt przedmiotowy 
prowadzi w sposób mało staranny z wieloma brakami, jest mało aktywny na zajęciach 

• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań za wartych 
w minimum programowym 

•  ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych nawet za pomocą 
wypowiedzi modelowych 

• rozwiązuje typowe zdania praktyczne o średnim stopniu trudności 
 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

•  uczeń jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, zeszyt 
przedmiotowy prowadzi bardzo niestarannie ,lub nie prowadzi go wcale, przeważnie nie jest 
aktywny na zajęciach 

• ma braki w opanowaniu minimum programowego, które jednak nie przekreślają możliwości 
zdobycia przez niego wiadomości i umiejętności zawartych w minimum programowym w 
ciągu roku szkolnego 

• ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych nawet za pomocą 
wypowiedzi modelowych i nauczyciela 

• rozwiązuje zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności 
 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

•  uczeń zazwyczaj jest nieprzygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek , wypowiedzi 
ustnych , zazwyczaj nie odrabia pracy domowej, zeszyt przedmiotowy prowadzi bardzo 
nieregularnie  lub nie prowadzi go wcale, nie jest aktywny na zajęciach 



• nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania danej 
klasy, a braki  te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

•  nie jest w stanie rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności 
•  nie jest w stanie sformułować wypowiedzi ustnych i pisemnych nawet za pomocą 

wypowiedzi modelowych i nauczyciela 
 

Dla uczniów z opinią Poradni PP kryteria oceniania dostosowane są do ich poziomu 
umiejętności i możliwości. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych przeprowadza się w oparciu o oceny 
cząstkowe z zachowaniem ich hierarchii wynikającej ze specyfiki przedmiotu. 

1. Największą wagę mają sprawdziany pisemne z całego działu oraz oceny ustne za obszerne 
przekrojowe wypowiedzi z materiału powtórzeniowego. 

2. W następnej kolejności brane są pod uwagę oceny za odpowiedzi ustne i kartkówki z 
bieżącego materiału nauczania. 

3. Oceny za referaty, zadania domowe, pracę na lekcji oraz inne przejawy aktywności mają 
znaczenie uzupełniające. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, aktywnie uczestniczy w 
procesie lekcyjnym. Opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy. Umie formułować problemy i rozwiązywać je w 
sposób twórczy. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach biegle posługuje się 
słownictwem, terminologią biologiczną. Wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je 
prezentować na terenie szkoły i poza nią. Uczestniczy aktywnie w realizowanych projektach 
edukacyjnych. Osiąga sukcesy w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. Wykazuje 
szczególne zainteresowania biologią, potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego 
rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach. Bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł 
informacji, potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia biologiczne, sprawnie 
posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, potrafi samodzielnie wykonać 
preparaty mikroskopowe i opisać je, prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią 
biologiczną. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, poprawnie stosuje 
wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 
natomiast zadania o stopniu trudniejszym sprawnie wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. potrafi 
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Bez pomocy nauczyciela potrafi korzystać z 



różnych źródeł informacji. Jest aktywny w czasie lekcji, poprawnie posługuje się typowym 
słownictwem, terminologią biologiczną w czasie wypowiedzi ustnych i pisemnych.  Udziela 
poprawnych odpowiedzi na typowe pytania. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
Opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 
konieczne do dalszego kształcenia. Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania z pomocą 
nauczyciela, typowych zadań lub problemów, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o 
małym stopniu trudności, z pomocą nauczyciela korzysta z źródeł wiedzy, wykazuje się aktywnością 
na lekcji w stopniu zadowalającym. 
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
Ma poważne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje proste 
zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, z pomocą nauczyciela korzysta ze  źródeł 
informacji.  Przekazuje wiadomości nie używając terminologii biologicznej 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
Nie opanował wiadomości objętych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, nie 
potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Nie potrafi rozwiązywać zadań o 
elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi korzystać ze źródeł 
informacji. Nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę. Nie 
zna podstawowych pojęć biologicznych. Wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu 
wiedzy i wykonywaniu prac domowych.   
 
Poza stosowaniem powyższych kryteriów będą uwzględniane elementy oceniania kształtującego 
(informacje zwrotne dla ucznia w formie ustnej lub pisemnej) 
 
Przedmiotem oceny jest:  

Ø zakres opanowanych wiadomości; 
Ø rozumienie materiału naukowego; 
Ø umiejętność stosowania wiedzy; 
Ø kultura przekazywania wiadomości.  

 

Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:  

• sprawdziany, testy  obejmujące treść całego działu 
• kartkówki z dwóch ostatnich lekcji 
• obowiązkowe prace domowe  
• zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji  
• wypowiedzi ustne 
• praca w zespole 
• referaty 
• zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 
• udział w konkursach 
• zadania dodatkowe 

 



Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, wpisywane do dziennika. 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i międzywojewódzkim otrzymują z 
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

W przeliczaniu wyników testów, sprawdzianów i prac klasowych stosowana jest następująca skala 
procentowa: 

Celujący             6  100% -98% 

Bardzo dobry     5  97% -90% 

Dobry                 4  89% -70% 

Dostateczny       3  69% -50% 

Dopuszczający  2  49% -30% 

Niedostateczny  1  29% -0% 

Minimalna  liczbę ocen cząstkowych dla każdego ucznia to trzy w ciągu semestru, z czego 
przynajmniej jedna winna być uzyskana z pracy pisemnej  sprawdzianu, testu). 

Ranga ocen uzyskanych za samodzielne prace wykonywane w szkole jest większa niż pozostałych 

 

W ciągu półrocza uczeń może być nieprzygotowany do zajęć jeden raz.  Uczeń obowiązany jest 
zgłosić nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć. Powyższy przywilej nie obejmuje 
długoterminowych zadań domowych i zapowiadanych wcześniej prac pisemnych. 

Kolejny brak zadania domowego skutkuje negatywną uwagą, po wykorzystaniu wszystkich 
możliwości uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Odmowa udzielenia odpowiedzi przez ucznia jest jednoznaczna z oceną  niedostateczną. 

Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  Uczeń ma obowiązek - w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela - napisania sprawdzianów, które klasa miała w czasie jego 
nieobecności  Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu/testu/pracy  klasowej 
tylko jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem. Termin ten nie 
może przekroczyć dwóch tygodni od daty otrzymania sprawdzianu.  Uczeń, który w terminie nie 
poprawi oceny, traci prawo do jej poprawy. Poprawianie ocen powinno odbywać się na zajęciach 
dodatkowych lub po zajęciach. W dzienniku elektronicznym umieszcza się pierwotnie otrzymaną 
ocenę oraz ocenę z poprawy. Obie oceny są uwzględniane podczas klasyfikacji. Nauczyciel nie ma 
obowiązku zapowiadać kartkówki. Ta forma sprawdzenia  wiadomości może obejmować materiał 
maksimum 2 lekcji i nie więcej niż 2 tygodnie wstecz.Za samowolną zmianę grupy (tematu) lub 
niesamodzielność podczas prac pisemnych uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną. Po dłuższej 
(minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługują trzy dni na uzupełnienie 
zaległości, w czasie których nie jest odpytywany. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych 
nauczyciel bierze pod uwagę postęp zaobserwowany w procesie uczenia się, wkład pracy ucznia, jego 
możliwości.     Na koniec semestru nie są przewidziane dodatkowe prace podnoszące ocenę. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                        

KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMI DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
I. Ogólne zasady oceniania uczniów 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 
programów nauczania. Nauczyciel: 
• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 
• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 
• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
4. Wymagania edukacyjne wobec ucznia z dysfunkcjami (potwierdzonymi posiadaniem orzeczenia 

lub opinii PPP) dostosowywane są zgodnie z zaleceniami poradni PPP. 
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony 

w statucie szkoły. 
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace klasowe  są udostępniane do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
7. Wymagania edukacyjne  po klasie 7 na poszczególne oceny są do wglądu u nauczyciela chemii . 

Uczeń na każdej lekcji zobowiązany jest posiadać zeszyt, , podręcznik, podstawowe przybory 
ewentualnie kalkulator. 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
Ocenie podlegają: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne 
(zapisywanie obserwacji, wniosków z doświadczeń) praca ucznia na lekcji, przygotowanie do zajęć,  
prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 
i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 
• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisem do e-dziennika 
• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 
• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja  powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 
• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 

wymagań edukacyjnych 
• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WSO:   
niedostateczny  0%-29      dopuszczający  30% - 49%      dostateczny 50% - 69 % 
dobry 70% - 89%  bardzo dobry 90% - 97 %   celujący 98%-100% 
• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 



2.   Kartkówka  - jest formą odpowiedzi,  której celem jest sprawdzenie przygotowania ucznia do 
zajęć , m.in. jego wiadomości i umiejętności z zakresu programowego 2- 3 ostatnich jednostek 
lekcyjnych 
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki 
• Kartkówka  jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut. 
3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 

odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 
• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
• sposób formułowania wypowiedzi. 
4.  Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 

wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 
• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej 

przez nauczyciela. 
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, 

poprawność i estetykę wykonania. 
• Za błędnie wykonana pracę domową nauczyciel nie wstawia oceny niedostatecznej 

      • W przypadku zgłoszenia braku zadania domowego nauczyciel: 
- odnotowuje brak w dzienniku 

              - niezgłoszenie braku zadania domowego oraz trzykrotne odnotowanie braku zadania 
domowego skutkuje wpisaniem oceny  niedostatecznej 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą 
plusów i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 
prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 
rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.2rzedmiotowy system oceniania 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji, brak zaangażowania na lekcji. 
• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny : trzy minusy - ocena niedostateczna, 5 plusów - 

ocena bardzo dobra 
6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania i doświadczenia, które uczeń wykonuje podczas 

lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 
• wartość merytoryczną - szczególnie poprawność dokonanych obserwacji i wyciągniętych 

wniosków 
• dokładność wykonania polecenia, staranność 
• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 
7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, 
wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze 
pod uwagę m.in.: 

wartość merytoryczną pracy, estetykę wykonania, wkład pracy ucznia, sposób prezentacji, 
oryginalność i pomysłowość pracy. 

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 
i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 

 
III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 
1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz 
ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 



2. Przy wystawieniu oceny semestralnej ( rocznej) nauczyciel uwzględnia: 
stopień opanowania materiału, postępy ucznia, aktywność, systematyczność i pilność, samodzielność  
pracy, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, prezentacje przez ucznia 
własnej pracy, rozwiązywanie zadań dodatkowych. 
 
OCENA SEMESTRALNA (ROCZNA) NIE JEST ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ OCEN 
CZĄSTKOWYCH 

 
IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
1. Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić wszelkie zaległe prace w ciągu 2 tygodni od powrotu 

do szkoły. 
2. Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej. 
3. Oceny ze sprawdzianów poprawiane są na sprawdzianach poprawkowych lub ustnie (jeżeli takie 

jest zalecenie PPP) w terminie 2 tygodni po omówieniu sprawdzianu i wystawieniu ocen. Ocena z 
poprawy jest ostateczna. 

4. Uczeń, który nie może zaliczyć prac pisemnych w określonym terminie z powodu dłuższej, 
usprawiedliwionej nieobecności wykonuje zadanie w innym terminie. Za zgoda nauczyciela może 
także wykonać je w innej formie. 

5. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie 
6. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują 

przepisy WSO i rozporządzenia MEN. 
 

 
POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIA ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ NASTĘPUJĄCYCH 
NARZĘDZI 

1. Sprawdziany - 45 minutowe z ostatniego działu zapowiedziane 1 tydzień przed terminem, 
kartkówki 15- minutowe z bieżącego materiału, 

niekoniecznie muszą być zapowiedziane. 

2. Odpowiedzi ustne 

3. Współudział w prowadzeniu zajęć (np. referat, prezentacja). 

4. Zeszyt przedmiotowy, karty pracy, ćwiczeniówki. 

5. Prace domowe. 

6. Inne formy aktywności np. udział w konkursie chemicznym, wykonanie pomocy dydaktycznych, 
udział w projekcie . 

7.Obserwacja ucznia : 

a ) przygotowanie do lekcji 

b ) aktywność na lekcji 

c ) praca w grupie. 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

•  celująco opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej klasy 

•  posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści podstawy programowej 

•  potrafi korzystać z źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela 

•  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych(problemowych) 

• proponuje rozwiązania nietypowe 

•  umie formułować problemy i dokonywać analizy, syntezy nowych zjawisk 

•  potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy nie tylko z zakresu 
chemii 

• potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji , będącej skutkiem 
zdobytej samodzielnie wiedzy 

•  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej 
szczebla wyższego niż szkolny. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

• opanował w zakresie pełnym wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

• potrafi stosować zdobyta wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach 

• wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy 
np.układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień 

 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł, dociera do 
innych źródeł informacji 

•  potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne 

•  potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych 

• wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji 

• bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z 
chemią 

•  potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 
przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 

•  
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 
•  poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i 

problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 
• wykonuje przy pomocy nauczyciela 
• potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcjach źródeł informacji(układ okresowy 

pierwiastków,wykresy,tablice i inne), 



•  potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne 
•  rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkim stopniu trudności 
•  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych 
•  jest aktywny w czasie lekcji. 
•  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który: 
 
• opanował w stopniu podstawowym te wiadomości i umiejętności które są konieczne do dalszego 

kształcenia 
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności 
• potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy tablice 
•  z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne 
•  potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych 
•  w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

•  ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia 

• rozwiązuje z pomocą zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności 
•  z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać 

proste wzory chemiczne i równania chemiczne 
• przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do 
dalszego kształcenia 

•  nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności 
nawet przy pomocy nauczyciela 

•  nie zna symboliki chemicznej 
•  nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań reakcji chemicznych 

nawet przy pomocy nauczyciela 
•  nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 
•  nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy 
•  wykazuje obojętny stosunek do wiedzy i przedmiotu 
• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i nie odrabia zadań domowych 
•  nie korzysta z zaproponowanych form pomocy. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VIII . 
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych przeprowadza się w oparciu o oceny 
cząstkowe z zachowaniem ich hierarchii wynikającej ze specyfiki przedmiotu. 

1. Największą wagę mają sprawdziany pisemne z całego działu oraz oceny ustne za 
obszerne przekrojowe wypowiedzi z materiału powtórzeniowego. 



2. W następnej kolejności brane są pod uwagę oceny za odpowiedzi ustne i kartkówki z 
bieżącego materiału nauczania. 

3. Oceny za referaty, zadania domowe, pracę na lekcji oraz inne przejawy aktywności  
mają znaczenie uzupełniające. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, aktywnie uczestniczy w procesie 
lekcyjnym. Opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
będące efektem jego samodzielnej pracy. Umie formułować problemy i rozwiązywać je w sposób 
twórczy. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach biegle posługuje się 
słownictwem, terminologią biologiczną. Wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je 
prezentować na terenie szkoły i poza nią. Uczestniczy aktywnie w realizowanych projektach 
edukacyjnych. Osiąga sukcesy w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. Wykazuje 
szczególne zainteresowania biologią, potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego 
rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach. Bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł 
informacji, potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia biologiczne, sprawnie 
posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, potrafi samodzielnie wykonać 
preparaty mikroskopowe i opisać je, prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią 
biologiczną. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, poprawnie stosuje 
wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 
natomiast zadania o stopniu trudniejszym sprawnie wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. potrafi 
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Bez pomocy nauczyciela potrafi korzystać z 
różnych źródeł informacji. Jest aktywny w czasie lekcji, poprawnie posługuje się typowym 
słownictwem, terminologią biologiczną w czasie wypowiedzi ustnych i pisemnych.  Udziela 
poprawnych odpowiedzi na typowe pytania. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
Opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 
konieczne do dalszego kształcenia. Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania z pomocą 
nauczyciela, typowych zadań lub problemów, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o 
małym stopniu trudności, z pomocą nauczyciela korzysta z  źródeł wiedzy,  
wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. 
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
Ma poważne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje proste zadania 
i polecenia o bardzo małym stopniu trudności,  z pomocą nauczyciela korzysta ze  źródeł informacji.  
Przekazuje wiadomości nie używając terminologii biologicznej 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 



Nie opanował wiadomości objętych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, nie potrafi 
wykorzystać zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Nie potrafi rozwiązywać zadań o 
elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi korzystać ze źródeł informacji. 
Nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę. Nie zna 
podstawowych pojęć biologicznych. Wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i 
wykonywaniu prac domowych.   

 

Poza stosowaniem powyższych kryteriów będą uwzględniane elementy oceniania kształtującego 
(informacje zwrotne dla ucznia w formie ustnej lub pisemnej) 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFI DLA KLASY VIII SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

 
I Cele kształcenia  
Podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej określa następujące cele edukacyjne: 

Ø Poznanie regionalnego zróżnicowania świata oraz relacji przyroda – człowiek; 
Ø Zapoznanie się z geografią regionalną Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, 

Australii oraz Antarktydy; 
Ø Rozwijanie myślenia geograficznego, szczególnie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

II Formy sprawdzania osiągnięć ucznia 
1. Wiadomości 
Ø Praca klasowa – obejmuje materiał z całego działu programowego. Praca zapowiedziana z co 

najmniej tygodniowym uprzedzeniem. Nauczyciel określa zakres materiału obowiązującego 
uczniów na pracy klasowej.  Nauczyciel oddaje sprawdzone prace w terminie dwóch tygodni i 
omawia je z uczniami, po otrzymaniu oceny niedostatecznej uczeń musi poprawić ocenę w 
ciągu dwóch tygodni od oddania prac, jeżeli uczeń nie może napisać sprawdzianu w określonym 
terminie, ma obowiązek uczynić to w ciągu najbliższych dwóch tygodni; 

Ø Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiedziana, jeżeli 
zostanie zapowiedziana, uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania; 

Ø Konturówka – zapowiedziana kartkówka z mapy Świata, Kontynetów lub Polski, materiał 
określony co najmniej tygodniowym uprzedzeniem; 

Ø Praca domowa – wykonanie zadanego zadania w zeszycie, nie zawsze praca podlega ocenie;  
Ø Odpowiedź na lekcji – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiedziana; 
Ø Aktywność na lekcji – za aktywności na lekcji uczniowie dostają „plusy” oraz „minusy”, 

otrzymanie trzech „plusów” powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej, trzech „minusów” – 
oceny niedostatecznej;   

Ø Praca na lekcji (indywidualna lub zespołowa); 



Ø Zadania dodatkowe (referaty, prezentacje, doświadczenia); 
Ø Kontrola zeszytu;  
Ø Udział w konkursach.  
2. Umiejętności  

Ø Sprawne posługiwanie się pomocami dydaktycznymi; 
Ø Umiejętność czytania map różnej treści; 
Ø Analizowanie rysunków, schematów, diagramów itp.; 
Ø Umiejętność prowadzenie obserwacji geograficznych i ich interpretacja;  
Ø Aktywna postawa ucznia na lekcja;  
Ø Współpraca w grupie i twórcze rozwiązywanie problemów. 

3. Zasady oceniania  
Ø W ciągu semestru odbędzie się co najmniej jedna praca klasowa;  
Ø Każdy uczeń w ciągu semestru otrzyma dodatkowo poza oceną z pracy klasowej co 

najmniej dwie inne oceny bieżące;  
Ø Praca klasowa zapowiadana jest z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem; 
Ø Oceniane prace pisemne uczeń otrzymuje w ciągu dwóch tygodni od napisania;  
Ø Po omówieniu sprawdziany wracają do nauczyciela i są u niego przechowywane do 

końca  roku szklonego. Sprawdziany są udostępniane do wglądu rodzicom lub 
prawnym opiekunom ucznia na miejscu, w szkole. 

Ø Uczeń może poprawiać prace klasową (test), jeśli otrzymał ocenę niedostateczną. 
Termin poprawy ustala nauczyciel, nie później jednak niż dwa tygodnie od daty 
otrzymania sprawdzianu. Ocena może być poprawiana jednokrotnie; 

Ø Uczeń jest zobowiązany do napisania wszystkich prac pisemnych (testów)  
w semestrze. Jeśli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu w pierwszym terminie, ma 
obowiązek uczynić to w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jeśli nie przystąpił do 
sprawdzianu ani w pierwszym ani w drugim, poprawkowym terminie i nie przedstawił 
ważnego usprawiedliwienia, otrzymuje ocenę niedostateczną;  

Ø Jeśli podczas pisania sprawdzianu (testu) lub kartkówki uczeń zostanie przyłapany na 
„ściąganiu”, otrzymuje ocenę niedostateczną; 

Ø W ciągu semestru uczeń może być nieprzygotowany tyle razy ile jest lekcji geografii w 
tygodniu, brak zadania domowego to również nieprzygotowanie; 

Ø Nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem 
lekcji; 

Ø Długoterminowe prace nie podlegają zgłoszeniu nieprzygotowania;  
Ø Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole; 
Ø Odmówienie udzielenia odpowiedzi ustnej na lekcji również powoduje wpisaniem 

oceny niedostatecznej; 
Ø Za udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, nauczyciel może podnieść 

ocenę semestralną lub roczną co najmniej o jeden stopień; 
Ø Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców;  
Ø Uczeń jest informowany o każdej ocenie wpisanej do dziennika elektronicznego;  
Ø Poprawianie ocen odbywa na zajęciach dodatkowych lub po lekcjach; 
Ø W wypowiedzi ustnej uwzględnia się: precyzję wypowiedzi, poprawność językową, 

poprawność merytoryczną, wyczerpanie zagadnienia, puentę wypowiedzi; 
Ø W sprawdzianach pisemnych uwzględnia się: poprawność rozwiązania zadania, 

logiczność wypowiedzi, poprawność zastosowanej metody do rozwiązania zadania, 
zgodność odpowiedzi z pytaniem; 

Ø W pracach pisemnych i referatach uwzględnia się: zgodność z tematem, logiczny układ 
pracy, poprawność językową i merytoryczną, przygotowanie bibliografii, estetykę 
pracy. 



 
III Kryteria oceniania  

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

Ø nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania; 
Ø nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych; 
Ø nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 
Ø nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy 

i umiejętności. 
 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
Ø w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową; 
Ø samodzielnie lub z niewielka pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania  

o niewielkim stopniu trudności; 
Ø wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych. 

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
Ø przeciętnie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową; 
Ø wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów geograficznych;   
Ø stosuje poznane pojęcia i terminy w sytuacjach typowych;  
Ø poprawnie wykonuje zadania. 

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:  
Ø dobrze opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową; 
Ø spełnia większość wymagań edukacyjnych; 
Ø rozwiązuje typowe zadania i problemy geograficzne; 
Ø posługuje się terminologią geograficzną z nielicznymi błędami. 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
Ø bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową; 
Ø spełnia wszystkie wymagania edukacyjne; 
Ø starannie rozwiązuje zadania i problemy geograficzne;  
Ø bardzo dobrze posługuje się terminologią geograficzną; 
Ø wykorzystuje różne źródła wiedzy. 

 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:  
Ø bezbłędnie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową;  
Ø spełnia wszystkie wymagania edukacyjne;  
Ø samodzielnie potrafi pogłębiać wiedzę geograficzną; 
Ø bezbłędnie posługuje się terminologią geograficzną; 
Ø bezbłędnie rozwiązuje zadania i problemy geograficzne; 
Ø posiada wiadomości wykraczają poza podstawę programową; 
Ø jest laureatem/finalistą konkursów geograficznych. 

 
Progi procentowe do wystawienia oceny  

Niedostateczny (1) 0% – 29% 



Dopuszczający (2) 30% – 49% 
Dostateczny (3) 50% – 69%  
Dobry (4) 70% – 89%  
Bardzo dobry (5) 90% – 97%  
Celujący (6) 98% – 100%  
 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  

 

Uczeń na ocenę dopuszczającą; 

• zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego  
• zna PSO  
• zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim 
• umie zapisać́ i odczytać́ liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000)  
• na cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100  
• zna pojęcia liczby pierwszej i liczby złożonej 
• zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej 
• zna pojęcie wielokrotności liczby naturalnej  
• rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100  
• rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone 
• rozkłada liczby na czynniki pierwsze 
• znajduje NWD i NWW dwóch liczb naturalnych  
• zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej  
• zna pojęcia: liczby przeciwnej do danej oraz odwrotności danej liczby  
• umie podać liczbę przeciwną do danej (K) oraz odwrotność danej liczby  
• umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego  
• umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej  
• zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym  
• zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej 

liczby  
• zna pojęcie notacji wykładniczej  
• umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym  
• umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio 

kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych  
• umie porównywać oraz porządkować liczby przedstawione w różny sposób zna algorytmy 

działań na ułamkach 
• zna reguły dotyczące kolejności wykonywania działań 
• umie zamieniać jednostki  
• umie wykonać działania łączne na liczbach 
• umie oszacować wynik działania 
• umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu  
• zna własności działań na potęgach i pierwiastkach  
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach  
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach  
• umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładniku naturalnym  



Uczeń na ocenę dostateczną: 

• zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim 
• umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000)  
• rozkłada liczby na czynniki pierwsze 
• najduje NWD i NWW dwóch liczb naturalnych  
• oblicza dzielną (lub dzielnik), mając dane iloraz, dzielnik (lub dzielną) oraz resztę z dzielenia  
• umie podać liczbę przeciwną do danej (K) oraz odwrotność danej liczby  
• umie podać liczbę przeciwną do danej (K) oraz odwrotność danej liczby  
• umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego  
• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki  
• umie porównywać (K) oraz porządkować (K-P) liczby przedstawione w różny sposób  
• zna zasadę zamiany jednostek  
• umie zamieniać jednostk 
• umie wykonać działania łączne na liczbach 
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z działaniami na liczbach  
• umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu  
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach  
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach  
• umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładniku naturalnym (  
• stosuje w obliczeniach notację wykładniczą  
• umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka  
• umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka  
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki  
• umie obliczyć wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki i potęgi  

Uczeń na ocenę dobrą 

• umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby większe od 4000   
• znajduje resztę z dzielenia sumy, różnicy, iloczynu liczb  
• znajduje NWD i NWW liczb naturalnych przedstawionych w postaci iloczynu potęg liczb 

pierwszych  
• umie rozwiązać nietypowe zadania tekstowe związane z dzieleniem z resztą  
• umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej i zaznaczyć liczbę na osi liczbowej  
• umie porównywać i porządkować liczby przedstawione w różny sposób  
• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  
• umie wykonać działania łączne na liczbach  
• umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby  
• umie rozwiązać zadania tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z działaniami na liczbach  
• umie oszacować́ wartość́ wyrażenia zawierającego pierwiastki  
• umie wyłączyć́ czynnik przed znak pierwiastka  
• umie włączyć́ czynnik pod znak pierwiastka  
• umie usunąć́ niewymierność́ z mianownika, korzystając z własności pierwiastków  

 

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: 



• umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby większe od 4000  
• znajduje resztę z dzielenia sumy, różnicy, iloczynu liczb  
• znajduje NWD i NWW liczb naturalnych przedstawionych w postaci iloczynu potęg liczb 

pierwszych umie porównywać i porządkować liczby przedstawione w różny sposób  
• umie wykonać działania łączne na liczbach  
• umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby  
• umie rozwiązać zadania tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z działaniami na liczbach  
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki  
• umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka  

 

Wyrażenia algebraiczne i równania 

Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

• zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne  
• zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych  
• umie budować proste wyrażenia algebraiczne  
• umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej  
• umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne  
• umnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian oraz sumy algebraiczne  
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania   po przekształceniu do 

postaci dogodnej do obliczeń  
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne  
• zna pojęcie równania  
• zna metodę równań równoważnych  
• rozumie pojęcie rozwiązania równania  
• potrafi sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania  
• umie rozwiązać równanie  

Uczeń na ocenę dostateczną: 

• umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraiczne  
• umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne  
•  umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian (K) oraz sumy algebraiczne  
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania (K-P) i po 

przekształceniu  
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne 
• umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych (  
• umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe 
• umie przekształcić wzór  
• umie opisać za pomocą równania zadanie osadzone w kontekście praktycznym  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z zastosowaniem równań  
• zna pojęcie proporcji i jej własności  
• umie rozwiązywać równania zapisane w postaci proporcji  
• umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji  
• rozumie pojęcie proporcjonalności prostej 



• umie rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne 
• umie ułożyć odpowiednią proporcję  
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi  

Uczeń na ocenę dobrą: 

• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do 
obliczeń (  

• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne  
• umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych  
• umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych  
• umie rozwiązać równanie  
• umie przekształcić wzór 
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z zastosowaniem równań  
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji  
• umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji 
• umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą proporcji  

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: 

• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do 
obliczeń  

• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (  
•  umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych  
• umie rozwiązać równanie 
• umie przekształcić wzór 
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji  
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi  

Uczeń na ocenę celującą: 

• umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z zastosowaniem równań  
• umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji  
• umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą proporcji  

 

Figury na płaszczyźnie 

Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

• zna pojęcie trójkąta  
• wie, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta  
• zna wzór na pole dowolnego trójkąta  
• zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu  
•  zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów  
• zna własności czworokątów  
• umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe  



• umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości  
•  umie obliczyć pole i obwód czworokąta  
• umie wyznaczyć kąty trójkąta i czworokąta na podstawie danych z rysunku  
• zna twierdzenie Pitagorasa  
• rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa  
• umie obliczyć długość przeciwprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa  
• umie wskazać trójkąt prostokątny w innej figurze  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach,  
• trapezach, rombach  
• zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu  
• zna wzór na obliczanie wysokości trójkąta równobocznego  
•  umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając długość jego boku  
• umie wskazać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  

Uczeń na ocenę dostateczną: 

• zna warunek istnienia trójkąta  
• zna cechy przystawania trójkątów  
• rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów i czworokątów  
• umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt  
• umie rozpoznać trójkąty przystające  
• umie obliczyć pole i obwód czworokąta  
• umie obliczyć pole wielokąta  
• umie wyznaczyć kąty trójkąta i czworokąta na podstawie danych z rysunku  
•  umie obliczyć wysokość (bok) równoległoboku lub trójkąta, mając dane jego pole oraz bok 

(wysokość)  
• umie obliczyć długości przyprostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach,  
• trapezach, rombach  
• zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego  
• umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu  
•  umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając długość jego boku  
• umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku  
•  umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego przekątnej  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną kwadratu lub wysokością trójkąta 

równobocznego  
• zna zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
• umie wskazać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 
• umie odczytać odległość między dwoma punktami o równych odciętych lub rzędnych  
• zna podstawowe własności figur geometrycznych 

Uczeń na ocenę dobrą: 

• umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku  
•  umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych  
• umie uzasadnić przystawanie trójkątów  
• umie obliczyć pole czworokąta  



• umie obliczyć pole wielokąta (  
• umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku  
• rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą niewymierną  
• umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną  
• umie konstruować kwadraty o polu równym sumie lub różnicy pól danych kwadratów  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, 

rombach (  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach tekstowych  
• umie wyprowadzić wzór na obliczanie wysokości trójkąta równobocznego  
•  umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego przekątne  
• umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną kwadratu lub wysokością trójkąta 

równobocznego  
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (  
• umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące zależności między bokami i kątami trójkąta 

o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
•  umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego w układzie współrzędnych  
•  umie sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole umieszczonym w układzie 

współrzędnych  
• umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące obliczanie długości odcinków w układzie 

współrzędnych  
• umie zapisać dowód, używając matematycznych symboli  
• umie przeprowadzić dowód  

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: 

• umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku  
•  umie sprawdzić współliniowość trzech punktów  
• umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku  
• umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną  
• umie konstruować kwadraty o polu równym sumie lub różnicy pól danych kwadratów  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, 

rombach  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach tekstowych  
• umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość  
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  

Uczeń na ocenę celującą: 

• umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące zależności między bokami i kątami trójkąta 
o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  

• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną kwadratu lub wysokością trójkąta 
równobocznego  

• umie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa  

ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 

 



Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

• zna pojęcie procentu 
• rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym  
• umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie  
• umie obliczyć procent danej liczby ( 
• umie odczytać dane z diagramu procentowego 
• zna pojęcia oprocentowania i odsetek (K)  
• rozumie pojęcie oprocentowania  
• umie obliczyć stan konta po roku czasu, znając oprocentowanie  
• zna i rozumie pojęcie podatku 
• zna pojęcia: cena netto, cena brutto ( 
• rozumie pojęcie podatku 
• mie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT  
• umie obliczyć podatek od wynagrodzenia 
• zna pojęcie diagramu  
• rozumie pojęcie diagramu  
• umie odczytać informacje przedstawione na diagramie  
• umie interpretować informacje odczytane z diagramu  
• umie wykorzystać informacje w praktyce (  
• zna pojęcie podziału proporcjonalnego ( 
• zna pojęcie zdarzenia losowego  
• zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa  
• umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu  
• rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji  
•  umie odczytać informacje z wykresu  

Uczeń na ocenę dostateczną: 

• umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie  
• umie obliczyć procent danej liczby 
• umie odczytać dane z diagramu procentowego  
• umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu  
• umie obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  
• umie rozwiązać zadania związane z procentami  
• zna pojęcie punktu procentowego 
• zna pojęcie inflacji  
• umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procen 
• umie obliczyć, o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba 
• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) 
• umie obliczyć stan konta po dwóch latach 
• umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki  
• umie porównać lokaty bankowe  
• umie rozwiązać zadania związane z procentami w kontekście praktycznym 
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (  
• rozumie pojęcie podatku VAT 
• umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT  



• umie obliczyć podatek od wynagrodzenia  
• umie obliczyć cenę netto, znając cenę brutto oraz VAT  
• umie analizować informacje odczytane z diagramu ( 
• umie przetwarzać informacje odczytane z diagramu 
• umie interpretować informacje odczytane z diagramu  
• umie wykorzystać informacje w praktyce  
• umie podzielić daną wielkość na dwie części w zadanym stosunku  
• umie ułożyć proporcję odpowiednią do warunków zadania  
• umie rozwiązać proste zadania związane z podziałem proporcjonalnym (  
• umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu  
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  
• umie interpretować informacje odczytane z wykresu  
• mie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie 

współrzędnych  

• umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie 
współrzędnych  

Uczeń na ocenę dobrą: 

• umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu 
• umie obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  
• umie rozwiązać zadania związane ze stężeniami procentowymi  
• umie rozwiązać zadania związane z procentami  
•  umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki)  
• umie obliczyć stan konta po kilku latach  
• umie porównać lokaty bankowe (  
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z oprocentowaniem  
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków  
• umie porównać informacje odczytane z różnych diagramów  
• umie analizować informacje odczytane z różnych diagramów  
• W)  
• •  umie przetwarzać informacje odczytane z różnych diagramów  
• mie wykorzystać informacje w praktyce (  
•  umie podzielić daną wielkość na kilka części w zadanym stosunku (  
• umie rozwiązać zadania związane z podziałem proporcjonalnym w kontekście praktycznym (  
• zna pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego  
• mie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu 
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  
• umie interpretować informacje odczytane z wykresu  
• umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych  
• w jednym lub kilku układach współrzędnych  

Uczeń na ocenę bardzo dobrą 

• umie rozwiązać zadania związane ze stężeniami procentowymi 



• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki)  
• umie obliczyć stan konta po kilku latach  
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami  
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami   
•  umie podzielić daną wielkość na kilka części w zadanym stosunku  
• umie rozwiązać zadania związane z podziałem proporcjonalnym w kontekście praktycznym  
•  umie obliczyć wielkość, znając jej część oraz stosunek, w jakim ją podzielono  
• umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych  
• w jednym lub kilku układach współrzędnych  

Uczeń na ocenę celującą:  

• umie interpretować informacje odczytane z wykresu 
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  
• umie interpretować informacje odczytane z różnych diagramów  
• umie wykorzystać informacje w praktyce  
• umie analizować informacje odczytane z różnych diagramów  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z oprocentowaniem  

 

 

Graniastosłupy i ostrosłupy  

Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

•  zna pojęcia prostopadłościanu i sześcianu oraz ich budowę  
• zna pojęcia graniastosłupa prostego i prawidłowego oraz ich budowę  
•  zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa  
•  zna jednostki pola i objętości  
• rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów  
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  
• umie wskazać na modelu przekątną ściany bocznej, przekątną podstawy oraz przekątną 

graniastosłupa  
• zna pojęcie ostrosłupa 
• zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego 
• zna pojęcia czworościanu i czworościanu foremnego 
• zna budowę ostrosłupa  
• rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów 
• zna pojęcie wysokości ostrosłupa  
• umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa  
• umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym  
• zna pojęcie siatki ostrosłupa 
• zna pojęcie pola powierzchni ostrosłupa 
• zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa ( 
• rozumie pojęcie pola figury  



• rozumie zasadę kreślenia siatki  
• umie kreślić siatkę ostrosłupa prawidłowego  
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa 
• umie obliczyć pole ostrosłupa prawidłowego 
• zna wzór na obliczanie objętości ostrosłupa 
• rozumie pojęcie objętości figury  
• umie obliczyć objętość ostrosłupa 
• zna pojęcie wysokości ściany bocznej  
• umie wskazać trójkąt prostokątny, w którym występuje dany lub szukany odcinek  

Uczeń na ocenę dostateczną: 

• zna pojęcie graniastosłupa pochyłego  
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość narysowanych graniastosłupów  
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa na podstawie narysowanej jego siatk  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością i polem powierzchni graniastosłupa  
•  zna nazwy odcinków w graniastosłupie  
• umie wskazać na modelu przekątną ściany bocznej, przekątną podstawy oraz przekątną 

graniastosłupa  
• umie rysować w rzucie równoległym graniastosłupa prostego przekątne jego ścian oraz 

przekątne bryły 
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie, korzystając z twierdzenia Pitagorasa  
• umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa  
• umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym  
• umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa  
• rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatk 
• umie kreślić siatkę ostrosłupa prawidłowego  
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  
• umie obliczyć pole ostrosłupa prawidłowego  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa  
• umie obliczyć objętość ostrosłupa  
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa  
• umie wskazać trójkąt prostokątny, w którym występuje dany lub szukany odcinek  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków 
• umie obliczyć szukany odcinek, stosując twierdzenie Pitagorasa  

Uczeń na ocenę dobrą: 

• umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością i polem powierzchni graniastosłupa   
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie, korzystając z twierdzenia Pitagorasa  
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie, korzystając 

z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą długości  
• krawędzi (  
•  umie kreślić siatki ostrosłupów  
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  
• umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa  



• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa  
• umie obliczyć objętość ostrosłupa  
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa  
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością odcinków, polem powierzchni i 

objętością ostrosłupa oraz graniastosłupa  

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: 

• umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie, korzystając z twierdzenia Pitagorasa  
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie, korzystając 

z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą długości krawędzi  
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  
• umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa  
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa 

i graniastosłupa  

Uczeń na ocenę celująca: 

• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa  
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa  
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa i graniastosłupa  
•  umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością odcinków, polem powierzchni i 

objętością ostrosłupa oraz graniastosłupa  

SYMETRIE 

Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

• zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej  
• umie rozpoznawać figury symetryczne względem prostej  
• umie wykreślić punkt symetryczny do danego  
•  umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś:  

-nie mają punktów wspólnych  

-mają punkty wspólne  

• zna pojęcie osi symetrii figury 
• umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii  
• zna pojęcie symetralnej odcinka 
• umie konstruować symetralną odcinka 
• umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka  
• zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności 
• rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  
• umie konstruować dwusieczną kąta  
• zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu  
• umie rozpoznawać figury symetryczne względem punktu  



• umie wykreślić punkt symetryczny do danego  
• umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii:  

- nie należy do figury (K)  

- należy do figury (P)  

Uczeń na ocenę dostateczną: 

• umie określić własności punktów symetrycznych  
• rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej 
• umie narysować oś symetrii figury  
• umie uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej, mając dane: oś symetrii oraz część 

figury  
• rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności  
• zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  
• rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  
• umie wykreślić środek symetrii, względem którego punkty są symetryczne  
•  umie podać własności punktów symetrycznych  
• zna pojęcie środka symetrii figury  
• umie podać przykłady figur, które mają środek symetri  
• umie rysować figury posiadające środek symetrii  
• umie wskazać środek symetrii figury 
• umie wyznaczyć środek symetrii odcinka  

Uczeń na ocenę dobrą: 

• umie wykreślić oś symetrii, względem której figury są symetryczne (  
• stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią względem prostej  
• umie rysować figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii  
• umie uzupełnić figurę, tak by była osiowosymetryczna  
• umie dzielić odcinek na 2n równych części 
• umie dzielić kąt na 2n równych części 
• umie konstruować kąty o miarach 150, 300, 600, 900,450 oraz 22,50  
• umie wykreślić środek symetrii, względem którego figury są symetryczne  
• stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  
•  umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią względem punktu (  
• umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii  
• umie podawać przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i środkowosymetrycznymi lub 

mających jedną z tych cech  
• stosuje własności figur środkowosymetrycznych w zadaniach  

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: 

• umie uzupełnić figurę, tak by była osiowosymetryczna  
• wykorzystuje własności symetralnej odcinka w zadaniach  
• wykorzystuje własności dwusiecznej kąta w zadaniach  
• umie konstruować kąty o miarach 150, 300, 600, 900,450 oraz 22,50  



Uczeń na ocenę celującą: 

•  stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  
•  umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią względem prostej  
• umie rysować figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii (  
• wykorzystuje własności dwusiecznej kąta w zadaniach  
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią względem punktu  
• stosuje własności figur środkowosymetrycznych w zadaniach  

 

KOŁA I OKRĘGI 

Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

• zna wzór na obliczanie długości okręgu  
• zna liczbę p 
• umie obliczyć długość okręgu, znając jego promień lub średnicę  
•  zna wzór na obliczanie pola koła  
• umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę  
• umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając promienie lub średnice kół ograniczających 

pierścień  

Uczeń na ocenę dostateczną: 

• umie wyznaczyć promień lub średnicę okręgu, znając jego długość 
• umie obliczyć obwód figury składającej się wielokrotności ćwiartek okręgu 
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur (  
•  umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane porównywaniem pól figur  

Uczeń na ocenę dobrą: 

•  rozumie sposób wyznaczenia liczby p  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością okręgu  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur  
• umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole  
• umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie  
• umie obliczyć pole nietypowej figury, wykorzystując wzór na pole koła  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem pól figur  

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: 

• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością okręgu  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur  
• umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie  
• umie obliczyć pole nietypowej figury, wykorzystując wzór na pole koła  
•  umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem pól figur  
•  umie rozwiązać zadania tekstowe związane z obwodami i polami figur  
• umie rozwiązać zadania związane z okręgami w układzie współrzędnych  



•  umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie  

Uczeń na ocenę celującą: 

• umie rozwiązać zadania tekstowe związane z obwodami i polami figur  
• umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu  
• umie rozwiązać zadania tekstowe związane ze wzajemnym położeniem dwóch okręgów  

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

• zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa 

Uczeń na ocenę dostateczną: 

•  wie, że wyniki doświadczeń losowych można przedstawić w różny sposób  
• umie opisać wyniki doświadczeń losowych lub przedstawić je za pomocą tabeli  
•  umie obliczyć liczbę możliwych wyników, wykorzystując sporządzony przez siebie opis lub 

tabelę  
• umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu dwóch wyborów, stosując 

regułę mnożenia  
• zna sposoby obliczania liczby zdarzeń losowych 
• umie wykorzystać tabelę do obliczenia prawdopodobieństwa zdarzenia 
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia składającego się z dwóch wyborów  

Uczeń na ocenę dobrą: 

• umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu dwóch wyborów, stosując 
regułę mnożenia  

• umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując regułę mnożenia oraz regułę dodawania  
• umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując własne metody  
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia składającego się z dwóch wyborów  
• umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu trzech i więcej wyborów, 

stosując regułę mnożenia  

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: 

• umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu trzech i więcej wyborów, 
stosując regułę mnożenia  

• umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując regułę mnożenia oraz regułę dodawania  

Uczeń na ocenę celującą: 

• umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując własne metody  
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia składającego się z dwóch wyborów  

 

 



 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI  DLA KLASY VIII SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ           

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem             
nauczania informatyki, 

• prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia, 
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościom w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,  

• osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu 
wojewódzkim, rejonowym lub krajowym.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego  i 

wykorzystuje jego możliwości, 
• swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, 

umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań,  
• dobrze zna pojęcia informatyczne występujące w programie nauczania  i 

swobodnie je stosuje,  
• posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych  

i teoretycznych. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• posiadł niepełny zakres wiedzy i umiejętności z informatyki określonych 
programem nauczania w danej klasie,  

• poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne i praktyczne, 

• poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym; 
umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego 
przekazu, zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w 
podstawie programowej, 

• sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym. 
 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania informatyki na poziomie nieprzekraczającym wymagań 
zawartych w podstawie programowej,  

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności i przy pomocy nauczyciela, 

• stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem 
nauczyciela, 

• umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego; 
umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe,  

• popełnia liczne błędy merytoryczne. 



5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale braki te 
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 
informatyki, 

• rozumie pytania i polecenia, 
• zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, 
• wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane, 
• poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe, 
• potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych 

czynności, 
• popełnia liczne błędy merytoryczne. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy 
w zakresie tego przedmiotu,  

• nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania, 
nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych, 
nie rozumie poleceń i pytań, 

• nie wie, czym zajmuje się informatyka,  
• nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym, 
• w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne. 

 
7.Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów: 

o prace klasowe(sprawdziany) 
o prace praktyczne wykonywane podczas zajęć na komputerze  
o praca w zespole 
o kartkówki 
o diagnozy (z wyjątkiem wstępnej)  
o prace domowe 
o odpowiedzi ustne 
o aktywność na lekcji 
o prace dodatkowe 
o konkursy informatyczne 

8.Aktywność na lekcji zostanie nagrodzona „+” lub „-”. Trzy znaki „+” jest równoważne ocenie 5, 
a trzy znaki „-” ocenie niedostatecznej. 
9.Praca domowa. Uczeń może tylko raz w ciągu półrocza zgłosić brak zadania domowego lub 
nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji otrzymania nagany. Drugie zgłoszenie skutkuje 
naganą, a trzecie i każde kolejne każde kolejne oznacza oceny niedostateczne. Uczeń jest 
zobowiązany zgłosić brak zadania domowego przed sprawdzaniem, jeżeli nie zgłosi otrzymuje 
naganę do dziennika. Brakujące zadanie domowe należy uzupełnić na następną lekcję. Powyższy 
przywilej nie obejmuje długoterminowych zadań domowych. 
10.Udział w konkursach jest oceniany pod warunkiem solidnego przygotowania się ucznia. Za 
premiowane miejsce uczeń otrzymuje ocenę celującą. 
11.Kartkówki obejmują zakres wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. Uczniowie piszą 
je max. 15 minut. Nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. 



12.Uczeń jest zobowiązany, na każdą lekcje posiadać swój login i hasło do komputera w sali 
informatycznej jego brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji 
13.Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub pracy praktycznej 
wykonywanej podczas zajęć. Poprawa pracy klasowej odbywa się w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela (nie dłuższym niż dwa tygodnie od rozdania prac). Kryteria przy poprawianiu oceny są 
takie same, jak przy pracy pierwotnej. Uczeń, który nie poprawił pracy w uzgodnionym 
terminie/terminach (nieprzekraczających dwóch tygodni od dnia rozdania prac), traci prawo do 
następnych poprawek.   
14.Za samowolną zamianę grupy lub niesamodzielność podczas prac pisemnych lub prac 
praktycznych uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną. 
15.Odpowiedź. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez ucznia jest jednoznaczna z oceną 
niedostateczną. 

16.Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu pracowni 
komputerowej. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII  DLA KLASY VIII SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

Przedmiot oceniania: 

- Wiadomości (wiedza przedmiotowa). 

- Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z 
nich wniosków, posługiwanie się osią czasu, mapą, tekstem źródłowym).  

- Umiejętność wykorzystania i zaprezentowania różnych źródeł wiedzy. 

Formy aktywności podlegające ocenie :  

- Odpowiedzi ustne - obejmujące znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowych z całego działu. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do 
odpowiedzi.  

- Wypowiedzi pisemne - kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich 
lekcji; sprawdziany, prace klasowe i testy podsumowujące poszczególne działy ( lub ich duże części 
), poprzedzone lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu materiału, zapowiedziane co najmniej 
tydzień wcześniej, mogą mieć postać: dłuższej samodzielnej wypowiedzi na zadany temat, testu 
wyboru, testu z zadaniami otwartymi, krzyżówki/zadania quizowego, pracy z tekstem źródłowym i 
mapą, formy łączącej ww. elementy. 

W przypadku dłuższych wypowiedzi pisemnych - tzw. sprawdzianów, prac klasowych i testów 
przyjmuje się skalę punktową / procentową, która każdorazowo jest przeliczana na oceny.  

100% - 98% - ocena celująca  

97% - 90% - ocena bardzo dobra  

89% - 70% - ocena dobra  

69% - 50% - ocena dostateczna  

49% - 30% - ocena dopuszczająca  

29% - 0% - ocena niedostateczna 



- Praca na bieżącej lekcji: praca w grupach, udział w dyskusji, praca z tekstem źródłowym i mapą, 
prace i zadania pisemne w zeszycie itp.  

- Zadania domowe o charakterze utrwalającym i podsumowującym.  

- Samodzielnie wykonane dodatkowe prace oparte na innych źródłach niż podręcznik: plansze, 
rysunki, referaty, gazetki itp.  

- Samodzielne lub grupowe długoterminowe prace historyczne, realizowane np. w ramach 
projektu.  

- Prowadzenie zeszytu i/ lub zeszytu ćwiczeń. 

 

Temat 
lekcji 

Zagadnienia
, materiał 
nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczaj
ąca 

dostateczn
a 

dobra bardzo 
dobra 

celująca 

ROZDZIAŁ I: II WOJNA ŚWIATOWA 

1. 
Napaść 
na 
Polskę 

1. Niemiec
kie 
przygoto
wania do 
wojny 

2. Polacy w 
przededn
iu wojny 

3. Wybuch 
wojny 

4. Przebieg 
walk 

5. Napaść 
sowiecka 

6. Zakończ
enie walk 
i bilans 
wojny 
obronnej 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
wojna 
błyskawiczn
a 
(Blitzkrieg) 

– zna daty: 
agresji 
Niemiec na 
Polskę (1 
IX 1939), 
wkroczenia 
Armii 
Czerwonej 
do Polski 
(17 IX 
1939) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Adolfa 
Hitlera, 
Józefa 
Stalina 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
bitwa 
graniczna, 
„dziwna 
wojna”, 
internowani
e 

– zna daty: 
bitwy o 
Westerplatt
e (1–7 IX 
1939), 
wypowiedz
enia wojny 
Niemcom 
przez 
Francję i 
Wielką 
Brytanię (3 
IX 1939), 
kapitulacji 
Warszawy 
(28 IX 
1939)  

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„polskie 
Termopile”, 
Korpus 
Ochrony 
Pogranicza 
(KOP) 

– zna daty: 
bitwy nad 
Bzurą (9–22 
IX 1939), 
ewakuacji 
władz 
państwowyc
h i 
wojskowych 
z Warszawy 
(6/7 IX 
1939), 
internowani
a władz 
polskich w 
Rumunii 
(17/18 IX 
1939), 
kapitulacji 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
prowokacja 
gliwicka, 
Grupy 
Specjalne 
(Einsatzgru
ppen) 

– zna daty:  

prowokacji  

gliwickiej 
(31 VIII 
1939), 
kapitulacji 
Helu (2 X 
1939), 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Franciszka 
Dąbrowskie
go, Józefa 
Unruga, 

Uczeń: 

–  ocenia 
postawę 
aliantów 
zachodnich 
wobec 
Polski 

we 
wrześniu 
1939 r. 

–  ocenia 
postawę 
władz 
polskich we 
wrześniu 
1939 r. 

 



– wymienia 
etapy wojny 
obronnej 
Polski 

– wyjaśnia 
przyczyny 
klęski 
Polski we 
wrześniu 
1939 r. 

 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Henryka 
Sucharskie
go, 
Edwarda 
Rydza-
Śmigłego, 
Stefana 
Starzyńskie
go 

– wskazuje 
na mapie 
kierunki 
uderzeń 
armii 
niemieckiej 
i sowieckiej 

– 
charakteryz
uje etapy 
wojny 
obronnej 
Polski 

– opisuje 
przykłady 
bohaterstwa 
polskich 
żołnierzy 

– 
przedstawia 
przykłady 
zbrodni 
wojennych 
dokonanyc
h przez 
Niemców 
w czasie 
wojny 
obronnej 
Polski 

pod 
Kockiem (6 
X 1939) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Władysława 
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 

 

Tadeusza 
Kutrzeby 

– 
porównuje 
plany 
Polski i 
Niemiec 
przygotowa
ne na 
wypadek 
wojny 

–  
przedstawia 
stosunek sił 
ZSRS, 
Niemiec i 
Polski 

2. Podbój 
Europy 
przez 

1. Wojna 
zimowa 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– ocenia 
sytuację 



Hitlera 
i Stalina 

2. Atak III 
Rzeszy 
na kraje 
skandyna
wskie 

3. Agresja 
niemieck
a na 
Europę 
Zachodni
ą 

4. Klęska 
Francji 

5. Bitwa o 
Anglię 

6. Wojna na 
Bałkanac
h 

terminów: 
alianci, 
bitwa o 
Anglię, 
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. 

terminu: 
linia 
Maginota 

– zna daty: 
napaści 
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 
najważniejs
ze działania 
wojenne 
w Europie z 

terminów: 
wojna 
zimowa, 
państwo 
marionetko
we, 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  

terminów: 
Komitet 
Wolnej 
Francji, 
linia 
Mannerhei
ma 

– 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. 

 

polityczną i 
militarną w 
Europie w 
1941 r. 

 



lat 1939–
1941 

– wyjaśnia 
główne 
przyczyny 
pokonania 
Francji 
przez armię 
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 
Brytyjczyk
om w walce 
z 
Niemcami 

– 
przedstawia 
militarny 
wkład 
Polaków w 
obronę 
Wielkiej 
Brytanii 

Uczeń: 

– zna daty: 
największeg
o nalotu 
niemieckieg
o na Wielką 
Brytanię (15 
IX 1940), 
nalotu na 
Coventry 
(14 XI 
1940) 

– 
identyfikuje 
postacie 
Mariana 
Rejewskieg
o, 

Jerzego 
Różyckiego, 
Henryka 
Zygalskiego 

– omawia 
założenia 
niemieckieg
o planu 
inwazji na 
Wielką 
Brytanię 

– wyjaśnia, 
jakie były 
przyczyny 
klęski 

Uczeń:  

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

Uczeń: 

– ocenia 
wkład 
polskich 
lotników w 
walki o 
Wielką 
Brytanię 



Niemiec w 
bitwie o 
Anglię  

3. Wojna 
III 
Rzeszy z 
ZSRS 

1. Przygoto
wania do 
wojny 

2. Atak 
niemieck
i na 
ZSRS 

3. Wielka 
Wojna 
Ojczyźni
ana 

4. Stosunek 
ludności 
ZSRS do 
okupanta 

5. Walki o 
Leningra
d i 
Stalingra
d 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
plan 
„Barbarossa
” 

– zna daty: 
agresji 
Niemiec na 
ZSRS (22 
VI 1941), 
bitwy pod 
Stalingrade
m (VIII 
1942 – II 
1943) 

– omawia 
przełomowe 
znaczenie 
bitwy 
stalingradzk
iej dla 
przebiegu II 
wojny 
światowej  

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Wielka 
Wojna 
Ojczyźnian
a 

– zna datę: 
bitwy pod 
Moskwą 
(XI–XII 
1941) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Gieorgija 
Żukowa 

– wskazuje 
na mapie 
przełomow
e bitwy 
wojny 
Niemiec i 
ZSRS: pod 
Moskwą i 
pod 
Stalingrade
m 

– wyjaśnia 
przyczyny 
ataku III 
Rzeszy na 
Związek 
Sowiecki 

– 
przedstawia 
etapy 
wojny 
niemiecko-
sowieckiej 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
blokada 
Leningradu, 
Lend-Lease 
Act 

– zna datę: 
blokady 
Leningradu 
(1941–
1944)  

– 
identyfikuje 
postać: 
Friedricha 
von Paulusa 

– 
przedstawia 
przebieg 
działań 
wojennych 
na froncie 
wschodnim 
w latach 
1941–1943 

– 
charakteryz
uje stosunek 
ludności do 
okupanta na 
zajmowanyc
h terenach 
przez 
Niemców 

– 
przedstawia, 
w jaki 
sposób 
Niemcy 
traktowali 

Uczeń: 

– wskazuje 
powody 
zbliżenia 
Wielkiej 
Brytanii i 
USA do 
ZSRS  

– 
przedstawia 
warunki 
prowadzeni
a  działań 
wojennych 
przez 
Niemcy na 
terenie 
ZSRS 

– wyjaśnia 
przyczyny i 
okolicznośc
i zdobycia 
przewagi 
militarnej 
przez ZSRS 

 

Uczeń: 

– ocenia 
postawę 
władz 
sowieckich 
w czasie 
Wielkiej 
Wojny 
Ojczyźnian
ej 



– wyjaśnia, 
jakie 
czynniki 
spowodowa
ły klęskę 
ofensywy 
niemieckiej 
na Moskwę 
w 1941 r. 

jeńców 
sowieckich  

 

4. 
Polityka 
okupacyj
na III 
Rzeszy 

1. Polityka 
niemieck
a 
wobec 
ziem 
okupowa
nych 

2. Ruch 
oporu w 
okupowa
nej 
Europie 

3. Polityka 
niemieck
a wobec 
Żydów 

4. Holokaus
t 

5. Postawy 
wobec 
Holokaus
tu 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
ruch oporu, 
getto, 
Holokaust, 
obóz 
koncentracy
jny 

– 
przedstawia 
założenia 
rasowej 
polityki 
hitlerowców 
oraz metody 
jej realizacji 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
pacyfikacja
, Generalny 
Plan 
Wschodni, 
gwiazda 
Dawida, 
obóz 
zagłady 

– zna datę: 
powstania 
Generalneg
o Planu 
Wschodnie
go (1942) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Adolfa 
Eichmanna, 
Ireny 
Sendlerowe
j 

– wymienia 
założenia 
niemieckie
go 
Generalneg
o Planu 
Wschód 

– 
charakteryz
uje politykę 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„przestrzeń 
życiowa” 
(Lebensrau
m), 
„ostateczne 
rozwiązanie 
kwestii 
żydowskiej”
, „Szoah”, 
„Żegota”, 
szmalcowni
cy 

– zna datę: 
konferencji 
w Wannsee 
(I 1942) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Heinricha 
Himmlera, 
Oskara 

Schindlera  

– wskazuje 
na mapie 
obozy 
koncentracy
jne i obozy 
zagłady w 
Europie  

– 
przedstawia 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Babi Jar, 
Ponary, 
czetnicy 

– zna datę: 
wybuchu 
antyniemiec
kiego 
powstania 
w Paryżu 
(VIII 1942) 

 – 
identyfikuje 
postacie: 
Josipa 
Broza-Tity, 
Raoula 

Wallenberg
a, Henryka 
Sławika,  

– 
porównuje 
sytuację 
ludności na 
terytoriach 
okupowany
ch przez 
Niemców 

 

Uczeń: 

– ocenia 
postawy 
wobec 
Holokaustu 

 



okupacyjną 
Niemiec  

– wymienia 
kraje, w 
których 
powstały 
rządy 
kolaborując
e z 
Niemcami, 
oraz kraje, 
gdzie 
rozwinął 
się ruch 
oporu 

– wyjaśnia, 
jakimi 
sposobami 
ludność 
terenów 
okupowany
ch niosła 
pomoc 
Żydom 

– omawia 
bilans 
Holokaustu 

przebieg 
zagłady 
europejskich 
Żydów 

– omawia 
postawy 
ludności 
ziem 
okupowanyc
h wobec 
Holokaustu 

i 
niemieckich 
agresorów 

5. Wojna 
poza 

Europą 

1. Walki w 
Afryce 
Północne
j 

2. Wojna na 
Atlantyk
u 

3. Przystąpi
enie 
Japonii 
do wojny 

4. Ofensyw
a 
japońska 
w Azji 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
bitwa o 
Atlantyk 

– zna daty: 
ataku 
Japonii na 
USA (7 XII 
1941), 
bitwy pod 
El Alamein 
(X–XI 
1942), 
bitwy o 
Midway (VI 
1942) 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Afrika 
Korps, pakt 
trzech, 
wilcze 
stada, 
konwój, 
Enigma 

– zna daty: 
podpisania 
paktu 
trzech (IX 
1940), 
bitwy na 
Morzu 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
U-Boot, 
pancernik, 
lotniskowiec 

– zna daty: 
ataku Włoch 
na Egipt 
(VIII 1940), 
lądowania 
wojsk 
niemieckich 
w Afryce 
(1941), walk 
o 
Guadalcanal 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
operacja 
„Torch” 

– zna datę: 
nalotów na 
Maltę 
(1940–
1942) 

– wskazuje 
na mapie 
obszary 
opanowane 
przez 

Uczeń: 

– ocenia 
konsekwenc
je włączenia 
się USA do 
wojny 

 



– 
identyfikuje 
postać: 
Franklina 
Delano 
Roosevelta 

– wymienia 
główne 
strony 
konfliktu w 
Afryce i w 
rejonie 
Pacyfiku 
oraz ich 
najważniejs
ze cele 
strategiczne 

 

Koralowym 
(V 1942), 
kapitulacji 
wojsk 
włoskich i 
niemieckic
h w Afryce 
(V 1943) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Erwina 
Rommla  

– wyjaśnia, 
na czym 
polegało 
strategiczne 
znaczenie 
bitew pod 
El Alamein 
i pod 
Midway i 
lokalizuje 
je na mapie 

– wyjaśnia 
znaczenie 
bitwy o 
Atlantyk 
dla losów II 
wojny 
światowej 

(VIII 1942 – 
II 1943)   

– 
identyfikuje 
postacie: 
Bernarda 
Montgomer
y’ego, 
Dwighta 
Davida 
Eisenhower
a 

– 
przedstawia 
przebieg 
walk w 
Afryce 

– 
charakteryz
uje 
ekspansję 
japońską w 
Azji 

– omawia 
działania 
wojenne na 
morzach i 
oceanach 

 

Japończykó
w 

do końca 
1942 r. 

– 
przedstawia 
rozwiązania 
militarne, 
które obie 
strony 

stosowały 
podczas 
zmagań na 
Oceanie 
Atlantycki
m 

6. Droga 
do 

zwycięst
wa 

1. Początek 
Wielkiej 
Koalicji 

2. Bitwa na 
Łuku 
Kurskim 
i jej 
następst
wa 

3. Walki na 
Sycylii i 
we 
Włoszec
h 

4. Konferen
cja w 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów:  

Karta 
atlantycka, 
Wielka 
Koalicja, 
Wielka 
Trójka 

– zna datę: 
podpisania 
Karty 
atlantyckiej 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
konferencja 
w 
Teheranie, 
operacja 
„Overlord”  

– zna daty: 
bitwy na 
Łuku 
Kurskim 
(VII 1943), 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Lend-Lease 
Act, 
konferencja  
w 
Casablance,  
operacja 
„Market 
Garden”, 
linia 
Gustawa 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
operacja 
„Bagration”  

– 
identyfikuje 
postać: 
Clausa von 
Stauffenber
ga  

– 
przedstawia 

Uczeń: 

– 
przedstawia 
wizję 
powojenneg
o świata 
zarysowaną 

w Karcie 
atlantyckiej 
przez 
przywódcó
w USA 



Teherani
e 

5. Otwarcie 
drugiego 
frontu w 
Europie 

 

(14 VIII 
1941 r.) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Józefa 
Stalina, 
Franklina 
Delano 
Roosevelta, 
Winstona 
Churchilla 

– wyjaśnia 
genezę 
powstania i 
cele 
Wielkiej 
Koalicji 

 

konferencji 
w 
Teheranie 
(XI–XII 
1943), 
lądowania 
wojsk 
alianckich 
na Sycylii 
(VII 1943), 
bitwy o 
Monte 
Cassino (V 
1944), 
operacji 
„Overlord” 
(6 VI 1944) 

– 
przedstawia 
decyzje 
podjęte 
podczas 
obrad 
Wielkiej 
Trójki w 
Teheranie 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegało 
strategiczne 
znaczenie 
bitew i 
operacji 
militarnych 
na froncie 
wschodnim 
i 
zachodnim 
w latach 
1943–1944 

– zna daty: 
konferencji 
w 
Casablance 
(I 1943), 
ofensywy 
Armii 
Czerwonej 
na froncie 
wschodnim 
(VI 1944), 
zamachu na 
A. Hitlera 
(VII 1944), 
bitwy pod 
Falaise (VIII 
1944) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Dwighta 
Eisenhower
a, 
Stanisława 
Maczka   

– 
przedstawia 
etapy 
formowania 
się Wielkiej 
Koalicji 
antyhitlerow
skiej 

– 
przedstawia 
decyzje 
podjęte pod-
czas 
konferencji 
w 
Casablance 

– opisuje 
walki na 
froncie 
zachodnim i 
we 
Włoszech w 

przyczyny, 
okolicznośc
i i skutki 
zamachu na 
Hitlera 

– 
charakteryz
uje 
założenia 
polityki 
zagraniczne
j wielkich 
mocarstw w 
czasie II 
wojny 
światowej 

i Wielkiej 
Brytanii 



latach 1943–
1944  

Koniec II 
wojny 
światowe
j 

1. Ład 
jałtański 

2. Koniec 
wojny w 
Europie 

3. Walki na 
Dalekim 
Wschodz
ie 

4. Kapitula
cja 
Japonii 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu:  

ład jałtański 

– zna daty: 
konferencji 
jałtańskiej 
(4–11 II 
1945), 
bezwarunko
wej 
kapitulacji 
III Rzeszy 
(8/9 V 
1945)  

– 
identyfikuje 
postacie: 
Józefa 
Stalina, 
Franklina 
Delano 
Roosevelta, 
Winstona 
Churchilla 

– 
przedstawia 
decyzje 
podjęte 
podczas 
konferencji 
jałtańskiej  

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
operacja 
berlińska, 
bezwarunk
owa 
kapitulacja, 
kamikadze 

– zna daty: 
operacji 
berlińskiej 
(IV 1945), 
zrzucenia 
bomb 
atomowych 
na 
Hiroszimę i 
Nagasaki (6 
i 9 VIII 
1945), 
bezwarunk
owej 
kapitulacji 
Japonii (2 
IX 1945) 

– 
przedstawia 
wielkie 
operacje 
strategiczne 
na froncie 
wschodnim
i 
zachodnim  

– omawia 
okolicznośc
i kapitulacji 
Japonii 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Wał 
Pomorski, 
taktyka 
„żabich 
skoków” 

– zna daty: 
bitwy o Iwo 
Jimę (II–III 
1945), 
zdobycia 
Berlina (2 V 
1945),  

– 
identyfikuje 
postać: 
Douglasa 
MacArthura 

– 
charakteryz
uje działania 
na froncie 
wschodnim, 
zachodnim i 
na Pacyfiku 
w latach 
1944-1945 

– omawia 
metody 
prowadzenia 
walki w 
rejonie Azji 
i Pacyfiku 
oraz 
przedstawia 
ich skutki 

Uczeń: 

– zna daty: 
bitwy na 
Morzu 
Filipińskim 
(VI 1944),  

– 
charakteryz
uje 
założenia 
polityki 
zagraniczne
j wielkich 
mocarstw w 
czasie II 
wojny 
światowej 

– wyjaśnia, 
w jakich 
okolicznośc
iach 
nastąpiła 
kapitulacja 
III Rzeszy 

 

– ocenia 
założenia 
ładu 
jałtańskiego  

–  ocenia 
decyzję 
Amerykanó
w o użyciu 
bomby 
atomowej 
przeciwko 
Japonii 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I 



ROZDZIAŁ II: POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 

1. Dwie 
okupacje 

1. Podział 
ziem 
polskich 

2. Okupacja 
niemiecka 

3. Terror 
hitlerows
ki 

4. Okupacja 
sowiecka 

5. Deportacj
e w głąb 
ZSRS 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Generalne 
Gubernator-
stwo, 
wysiedlenia
, 
deportacja, 
sowietyzacj
a 

– wskazuje 
na mapie 
tereny pod 
okupacją 
niemiecką i 
sowiecką 

– 
charakteryz
uje główne 
cele 
niemieckiej 
i sowieckiej 
polityki 
okupacyjnej 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
traktat o 
granicach 
i przyjaźni, 
łapanka, 
volkslista, 
akcja AB 

– zna daty: 
podpisania 
traktatu o 
granicach i 
przyjaźni 
(28 IX 
1939), 
akcji AB 
(V–VI 
1940), 
zbrodni 
katyńskiej 
(IV–V 
1940) 

– wskazuje 
na mapie 
miejsca 
masowych 
egzekucji 
Polaków 
pod 
okupacją 
niemiecką 
oraz zsyłek 
i kaźni 
ludności 
polskiej w 
ZSRS 

– podaje 
przykłady 
terroru 
niemieckie
go i 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
volksdeutsc
h, 
„gadzinówk
a”, Akcja 
Specjalna 
„Kraków”, 
granatowa 
policja, 
Pawiak,  
paszportyza
cja 

– zna daty: 
Akcji 
Specjalnej 
„Kraków” 
(XI 1939), 
paszportyza
cji (1940) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Hansa 
Franka 

– 
przedstawia 
i porównuje 
politykę 
okupanta 
niemieckieg
o na 
ziemiach 
wcielonych 
do III 
Rzeszy i w 
Generalnym 
Gubernators
twie 

– 
charakteryz
uje życie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
operacja 
„Tannenber
g”  

– zna daty: 
wyborów 
do 
zgromadze
ń na 
Kresach (X 
1939), 
deportacji 
Polaków w 
głąb ZSRS 
(II, IV i VI 
1940 oraz 
V/VI 1941) 

– 
przedstawia 
zmiany 
terytorialne 
na ziemiach 
polskich 
pod 
okupacją  

– 
przedstawia 
deportacji 
Polaków w 
głąb ZSRS  

Uczeń: 

– 
porównuje 
i ocenia 
okupacyjn
ą politykę 
władz 
niemieckic
h i 
sowieckic
h wobec 
polskiego 
społeczeńs
twa  

 



sowieckieg
o 

– wyjaśnia, 
jaki cel 
zamierzali 
zrealizowa
ć Niemcy, 
mordując 

polską 
inteligencję 

– omawia 
okolicznoś
ci i 
przebieg 
zbrodni 
katyńskiej 

 

codzienne w 
kraju pod 
okupacją 
niemiecką 
na 
przykładzie 
Warszawy 

2. 
Władze 
polskie 
na 
uchodźst
wie 

 

1. Powstanie 
polskiego 
rządu na 
emigracji 

2. Stosunki 
polsko-
sowieckie 

3. Armia 
Polska w 
ZSRS 

4. Sprawa 
katyńska 

5. Śmierć 
Sikorskie
go 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
rząd 
emigracyjn
y 

– 
identyfikuje 
postać: 
Władysław
a 
Sikorskiego 

– 
przedstawia 
okolicznośc
i powstania 
polskiego 
rządu 
emigracyjn
ego 

– wyjaśnia, 
jakie 
znaczenie 
miała 
działalność 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
układ 
Sikorski–
Majski, 
armia 
Andersa, 
sprawa 
katyńska, 
katastrofa 
gibraltarska 

– zna daty: 
powstania 
rządu 
emigracyjn
ego (IX 
1939), 
układu 
Sikorski–
Majski (30 
VII 1941), 
zerwania 
stosunków 
rządu 
emigracyjn
ego z 

Uczeń: 

– zna datę: 
ewakuacji 
armii 
Andersa na 
Bliski 
Wschód 
(VIII 1942) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Kazimierza 
Sosnkowski
ego 

– 
przedstawia 
okoliczności 
podpisania 
układu 
Sikorski–
Majski 

– opisuje 
okoliczności 
wyjścia z 
ZSRS Armii 
Polskiej gen. 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Rada 
Narodowa 
RP 

– omawia 
losy 
polskich 
żołnierzy 
internowan
ych po 
klęsce 
wrześniowe
j   

  

Uczeń: 

– ocenia 
znaczenie 
układu 
Sikorski–
Majski dla 
sprawy 
polskiej w 
czasie II 
wojny 
światowej 

  



rządu 
emigracyjn
ego dla 
Polaków w 
kraju i na 
uchodźstwi
e 

 

ZSRS (25 
IV 1943), 
katastrofy 
gibraltarski
ej (4 VII 
1943) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Władysław
a 
Raczkiewic
za, 
Władysław
a Andersa, 
Stanisława 
Mikołajczy
ka 

– omawia 
postanowie
nia układu 
Sikorski–
Majski 

– 
przedstawi
a 
okolicznoś
ci 
formowani
a się Armii 
Polskiej w 
ZSRS 

– wyjaśnia 
przyczyny 
zerwania 
przez 
ZSRS 
stosunków 
dyplomatyc
znych z 
polskim 
rządem 
emigracyjn
ym w 
Londynie 

Władysława 
Andersa 

– omawia 
polityczne 
skutki 
katastrofy 
gibraltarskie
j  

– 
przedstawia 
tworzące się 
w ZSRS i w 
kraju pod 
okupacją 
ośrodki 
przyszłych 
polskich 
władz 
komunistyc
znych 

 



3. Polskie 
Państwo 
Podziem
ne 

 

1. Początki 
działalnoś
ci 
konspirac
yjnej 

2. Powstanie 
Armii 
Krajowej 

3. Działalno
ść ZWZ-
AK 

4. Polityczn
e 
podziały 
polskiego 
podziemi
a 

5. Polskie 
Państwo 
Podziemn
e 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Polskie 
Państwo 
Podziemne, 
Armia 
Krajowa 
(AK) 

– zna datę: 
powstania 
AK (14 II 
1942) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Stefana 
Roweckieg
o ps. Grot, 
Tadeusza 
Komorows
kiego ps. 
Bór 

– wymienia 
sfery 
działalności 
Polskiego 
Państwa 
Podziemne
go 

– wyjaśnia, 
jaką rolę 
odgrywała 
Armia 
Krajowa 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Związek 
Walki 
Zbrojnej 
(ZWZ), 
Delegatura 
Rządu RP 
na Kraj, 
Rada 
Jedności 
Narodowej 
(RJN), 
Szare 
Szeregi, 
mały 
sabotaż, 
dywersja 

– zna datę: 
powstania 
Delegatury 
Rządu RP 
na Kraj 
(XII 1940) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Kazimierza 
Sosnkowsk
iego,  Jana 
Bytnara ps. 
Rudy 

– wskazuje 
na mapie 
rejony 
najintensy
wniejszej 
działalnośc
i polskiej 
partyzantki  

– 
przedstawi
a struktury 
Polskiego 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
partyzantka 
Hubala, 
Służba 
Zwycięstwu 
Polski 
(SZP), 
cichociemni
, Kedyw, 
akcja 
scaleniowa 

– zna daty: 
powstania 
SZP (IX 
1939), ZWZ 
(XI 1939) 
– 
identyfikuje 
postacie: 
Henryka 
Dobrzańskie
go, Jana 
Karskiego, 
Jana 
Nowaka-
Jeziorańskie
go 

– omawia 
proces 
budowania 
struktur 
wojskowych 
Polskiego 
Państwa 
Podziemneg
o 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegała 
akcja 
scaleniowa 

– wymienia 
najważniejs

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Polityczny 
Komitet 
Porozumie
wawczy 
(PKP), 
Narodowa 
Organizacja 
Wojskowa, 
Bataliony 
Chłopskie, 
Narodowe 
Siły 
Zbrojne, 
Gwardia 
Ludowa, 
Armia 
Ludowa 
(AL) 

– zna daty: 
akcji pod 
Arsenałem 
(1943), 
zamachu na 
F. 
Kutscherę 
(II 1944) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Michała 
Karaszewic
za-
Tokarzewsk
iego, 
Cyryla 
Ratajskiego
, Franza 
Kutschery 

– 
charakteryz
uje 
działalność 
partyzantki 

  



Państwa 
Podziemne
go 

– omawia 
rolę Rady 
Jedności 
Narodowej 
w 
strukturach 
Polskiego 
Państwa 
Podziemne
go 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegała 
działalność 
Delegata 
Rządu na 
Kraj 

ze akcje 
zbrojne 
ZWZ-AK 

– 
charakteryz
uje 
działalność 
polskich 
partii 
politycznyc
h w okresie 
okupacji 

– 
przedstawia 
działalność 
Delegatury 
Rządu na 
Kraj 

majora 
Hubala 

– omawia 
strukturę i 
działalność 
Szarych 
Szeregów 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób rząd 
emigracyjn
y 
utrzymywał 
kontakty z 
krajem pod 
okupacją 

TSW – 
Zbrojne 
akcje 
polskiego 
ruchu 
oporu 

1. Akcja 
pod 
Arsenałe
m 

2. Akcja 
„Główki” 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
akcja pod 
Arsenałem 

– zna datę: 
akcji pod 
Arsenałem 
(III 1943) 

– 
identyfikuje 
postać: Jana 
Bytnara ps. 
Rudy 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
skutki akcji 
pod 
Arsenałem 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
zamach na 
F. 
Kutscherę, 
sabotaż, 
dywersja, 
Kedyw 

– zna datę: 
zamachu na 
Franza 
Kutscherę 
(II 1944) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Tadeusza 
Zawadzkie
go ps. 
Zośka, 
Franza 
Kutschery 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów:  

akcja pod 
Arsenałem 
(„Meksyk 
II”), akcja 
„Główki” 

– 
identyfikuje 
postać: 
Emila 
Fieldorfa ps. 
Nil 

– 
przedstawia 
metody 
działalności 
Kedywu 

– omawia 
przebieg 

Uczeń: 

– zna datę: 
decyzji AK 
o przejściu 
od biernego 
oporu do 
ograniczon
ej walki z 
okupantem 
(1942) 

– omawia 
przebieg  
zamachu na 
F. 
Kutscherę 

Uczeń: 

– ocenia 
zaangażo
wanie 
młodych 
ludzi w 
walce z 
okupante
m 



– 
przedstawi
a 
przyczyny i 
skutki 
zamachu na 
F. 
Kutscherę 

– wyjaśnia, 
jakie 
represje 
spotkały 
Polaków za 
przeprowad
zenie akcji 
pod 
Arsenałem 

akcji pod 
Arsenałem 

 

4. 
Społecze
ństwo 
polskie 
pod 
okupacją 

1. Niemieck
i terror 

2. Postawa 
Polaków 
wobec 
okupacji 

3. Zagłada 
polskich 
Żydów 

4. Powstanie 
w getcie 
warszaws
kim 

5. Polacy 
wobec 
Holokaust
u 

6. Rzeź 
wołyńska 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
łapanka, 
Holokaust, 
getto 

– wymienia 
postawy 
Polaków 
wobec 
polityki 
okupanta 
niemieckieg
o  

– 
przedstawia 
metody 
eksterminac
ji narodu 
żydowskieg
o 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Generalny 
Plan 
Wschód, 
Rada 
Pomocy 
Żydom 
„Żegota”, 
Sprawiedli
wy wśród 
Narodów 
Świata, 
rzeź 
wołyńska 

– zna daty: 
powstania 
Generalneg
o Planu 
Wschód 
(1942), 
wybuchu 
powstania 
w getcie 
warszawski
m (19 IV 
1943), 
rzezi 

Uczeń: 

– wymienia 
znaczenie 
terminów: 
kontyngent, 
czarny 
rynek, 
Żydowska 
Organizacja 
Bojowa 
(ŻOB),  
szmalcowni
k, 
Ukraińska 
Powstańcza 
Armia 
(UPA), 
czystki 
etniczne  

– zna daty: 
decyzji o 
przeprowad
zeniu 
Holokaustu 
(1942), 
początku 
wysiedleń 
na 
Zamojszczy
źnie (XI 

Uczeń: 

– zna daty: 
zamordowa
nia rodziny 
Ulmów (24 
III 1944) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Stepana 
Bandery 

– opisuje 
przebieg 
powstania 
w getcie 
warszawski
m 

– 
przedstawia 
stosunek 
państw 
zachodnich 
do 
Holokaustu 

 

Uczeń: 

– ocenia 
postawy 
Polaków 
wobec 
polityki 
okupantó
w  

– ocenia 
postawy 
Polaków 
wobec  
Holokaust
u 



wołyńskiej 
(1943) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Marka 
Edelmana, 
Ireny 
Sendlerowe
j, Józefa i 
Wiktorii 
Ulmów 

– 
przedstawi
a założenia 
Generalneg
o Planu 
Wschód 

– wyjaśnia, 
w jakim 
celu 
okupanci 
prowadzili 
walkę z 
polską 
kulturą 

 

1942), tzw. 
krwawej 
niedzieli (11 
VII 1943) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Władysława 
Bartoszews
kiego, Zofii 
Kossak-
Szczuckiej, 
Witolda 
Pileckiego, 
Jana 
Karskiego 

– omawia 
wysiedlenia 
na 
Zamojszczy
źnie i ich 
skutki 

– 
charakteryz
uje warunki 
życia w 
getcie 

– opisuje 
postawy 
Polaków 
wobec 
Holokaustu 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
przebieg 
konfliktu 
polsko-
ukraińskieg
o na 
Kresach 
Wschodnich 

5. Plan 
„Burza” i 

1. Plan 
„Burza” i 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 

Uczeń: 

– ocenia 
decyzję 



powstani
e 

warszaws
kie 

jego 
przebieg 

2. Przyczyn
y 
wybuchu 
powstania 
warszaws
kiego 

3. Wybuch 
powstania 

4. Walki 
powstańc
ze 

5. Upadek i 
skutki 
powstania 

terminu:  
godzina 
„W” 

– zna czas 
trwania 
powstania 
warszawski
ego (1 
VIII–2 X 
1944) 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
opisuje 
skutki 
powstania 
warszawski
ego 

terminu: 
plan 
„Burza”, 
zrzuty 

– zna daty: 
opracowani
a planu 
„Burza” 
(1943/1944
) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Tadeusza 
Komorows
kiego ps. 
Bór, 
Leopolda 
Okulickieg
o  

– 
przedstawi
a założenia 
planu 
„Burza” 

– 
charakteryz
uje etapy 
przebiegu 
powstania 
warszawski
ego  

 

terminu: 
operacja 
„Ostra 
Brama” 

– zna daty: 
operacji 
„Ostra 
Brama” (VII 
1944) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Antoniego 
Chruściela 
ps. Monter 

– opisuje 
realizację 
planu 
„Burza” na 
Kresach 
Wschodnich 

– 
przedstawia 
sytuację w 
Warszawie 
w 
przededniu 
powstania i 
opisuje jej 
wpływ na 
bezpośredni
ą decyzję 
wydania 
rozkazu o 
wybuchu 
powstania 

– omawia 
postawę 
wielkich 
mocarstw 
wobec 
powstania 
warszawski
ego 

postać: 
Ericha von 
dem Bacha-
Zelewskieg
o 

– omawia 
okolicznośc
i polityczne 
i militarne, 
które 
wpłynęły 
na podjęcie 
decyzji o 
wybuchu 
powstania 
w 
Warszawie 

 

 

władz 
polskiego 
podziemia 
dotyczącą 
wybuchu 
powstania, 
uwzględni
ając 
sytuację 
międzynar
odową i 
wewnętrzn
ą 

– ocenia 
postawę 
aliantów 
zachodnic
h i ZSRS 
wobec 
powstania 
warszawsk
iego 



6. Polacy 
w koalicji 
anty-
hitlerows
kiej 

1. Armia 
Polska we 
Francji 

2. Polskie 
Siły 
Zbrojne 
w 
Wielkiej 
Brytanii 

3. Polacy 
podczas 
walk w 
Europie 
Zachodni
ej 

4. Wojsko 
Polskie w 
ZSRS 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Polskie Siły 
Zbrojne na 
Zachodzie 

– wymienia 
i wskazuje 
na mapie 
miejsca 
najważniejs
zych bitew 
II wojny 
światowej z 
udziałem 
Polaków 
(walki o 
Narwik, 
bitwa o 
Anglię, 
oblężenie 
Tobruku, 
Monte 
Cassino, 
Arnhem) 

Uczeń: 

– zna daty: 
walk o 
Narwik (V 
1940), 
walk o 
Tobruk 
(VIII – XII 
1941), 
walk o 
Monte 
Cassino (V 
1944), 
bitwy pod 
Lenino (X 
1943) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Władysław
a Andersa 

– wymienia 
polskie 
formacje 
wojskowe 
uczestniczą
ce w 
najważniejs
zych 
bitwach II 
wojny 
światowej 

 

Uczeń: 

– zna daty: 
powstania 
armii gen. 
Z. Berlinga 
w ZSRS (V 
1943), 
bitwy pod 
Falaise 
(VIII 1944), 
bitwy pod 
Arnhem (IX 
1944) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Stanisława 
Maczka, 
Stanisława 
Sosabowski
ego, 
Zygmunta 
Berlinga 

– opisuje 
szlak 
bojowy 
polskich 
jednostek 
wojskowych 
walczących 
na lądzie, na 
morzu i w 
powietrzu 
na 
wszystkich 
frontach II 
wojny 
światowej 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Zygmunta 
Szyszko-
Bohusza, 
Karola 
Świerczews
kiego 

– 
charakteryz
uje proces 
formowania 
się polskich 
oddziałów 
wojskowyc
h we 
Francji 

 

Uczeń: 

– ocenia 
udział 
Polaków 
w walkach 
na 
frontach II 
wojny 
światowej  

 

7. 
Sprawa 
polska 
pod 
koniec 
wojny 

1. Polska 
lubelska 

2. Jałta a 
sprawa 
polska 

3. Represje 
wobec 
Polskiego 
Państwa 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Manifest 
PKWN, 
Polska 
lubelska, 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Polska 
Partia 
Robotnicza 
(PPR), 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Krajowa 
Rada 
Narodowa 
(KRN), 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Iwana 
Sierowa, 
Jana 
Stanisława 

Uczeń: 

– ocenia 
stosunek 
wielkich 
mocarstw 
do sprawy 
polskiej 



Podziemn
ego 

4. Tymczaso
wy Rząd 
Jedności 
Narodow
ej 

 

Tymczasow
y Rząd 
Jedności 
Narodowej 
(TRJN) 

– zna daty: 
ogłoszenia 
Manifestu 
PKWN (22 
VII 1944), 
powstania 
TRJN (VI 
1945) 

– wyjaśnia, 
w jakich 
okolicznośc
iach 
komuniści 
przejęli 
władzę w 
Polsce 

– omawia 
okolicznośc
i i skutki 
powstania 
TRJN 

proces 
szesnastu 

– zna daty: 
powstania 
PPR 
(1942), 
konferencji 
w 
Teheranie 
(1943), 
konferencji 
w Jałcie (II 
1945), 
procesu 
szesnastu 
(VI 1945),  

– 
identyfikuj
e postacie: 
Stanisława 
Mikołajczy
ka, 
Leopolda 
Okulickieg
o, 
Bolesława 
Bieruta  

– wymienia 
postanowie
nia 
konferencji 
w 
Teheranie i 
w Jałcie 
dotyczące 
sprawy 
Polski 

– 
przedstawi
a 
najważniejs
ze etapy 
procesu 
przejmowa
nia władzy 
w Polsce 
przez 

Niepodległo
ść („NIE”) 

– zna daty: 
powołania 
KRN (31 
XII 1943/1 I 
1944), 
powstania 
Rządu 
Tymczasow
ego 
Rzeczyposp
olitej 
Polskiej 
(XII 1944),  
rozwiązania 
AK (19 I 
1945) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Edwarda 
Osóbki-  
-
Morawskieg
o, Augusta 
Emila 
Fieldorfa ps. 
Nil 

– podaje 
przejawy 
zależności 
powojennej 
Polski od 
ZSRS 

– opisuje 
metody 
represji 
zastosowane 
przez 
komunistów 
wobec 
Polskiego 
Państwa 
Podziemneg
o 

Jankowskie
go, 
Kazimierza 
Pużaka 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
decyzje 
Wielkiej 
Trójki w 
Teheranie 

łamały 
postanowie
nia Karty 
atlantyckiej 

– omawia 
postawy 
działaczy 
Polskiego 
Państwa 
Podziemneg
o wobec 
reżimu 
komunistyc
znego 



komunistó
w 

– 
przedstawi
a metody 
działania 
polskich 
komunistó
w w celu 
przejęcia 
władzy w 
państwie 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II 

ROZDZIAŁ III: ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

1. 
Powojen
ny 
podział 
świata 

1. Skutki II 
wojny 
światowej 

2. Konferen
cja w 
Poczdami
e 

3. Procesy 
norymber
skie 

4. Powstanie 
ONZ 

5. Plan 
Marshalla 

6. Okupacja 
Niemiec 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Organizacja 
Narodów 
Zjednoczon
ych, Karta 
Narodów 
Zjednoczon
ych 

– zna daty: 
podpisania 
Karty 
Narodów 
Zjednoczon
ych (VI 
1945), 
konferencji 
poczdamski
ej (VII–
VIII 1945) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Józefa 
Stalina, 
Harry’ego 
Trumana  

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
układ 
dwubiegun
owy, 
procesy 
norymbers
kie, Rada 
Bezpieczeń
stwa ONZ, 
Zgromadze
nie Ogólne 
ONZ, 
sekretarz 
generalny 
ONZ, 
Powszechn
a 
deklaracja 
praw 
człowieka, 
strefa 
okupacyjna 

– zna daty: 
konferencji 
założyciels
kiej ONZ 
(IV 1945), 
I procesu 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
plan 
Marshalla 
(Europejski 
Plan 
Odbudowy), 
denazyfikac
ja, 
demilitaryza
cja, 
dekartelizac
ja, 
demokratyz
acja 

– zna daty: 
ogłoszenia 
planu 
Marshalla 
(VI 1947) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Clementa 
Attlee, 
George’a 
Marshalla 

Uczeń: 

– wyjaśnia, 
dlaczego 
państwa 
Europy 
Wschodniej 
nie 
skorzystały 

z planu 
Marshalla 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
zrealizowan
o w 
Niemczech 
zasadę 
czterech D  

– 
porównuje 
politykę 
państw 
zachodnich 
i ZSRS 
wobec 
Niemiec 
pod 
okupacją 

Uczeń: 

– ocenia 
znaczenie 
powstania 
ONZ i 
NATO 



– wymienia 
postanowie
nia 
konferencji 
w 
Poczdamie 

– 
przedstawia 
cele ONZ 

norymbers
kiego (XI 
1945 – X 
1946), 
uchwalenia 
Powszechn
ej 
deklaracji 
praw 
człowieka 
(1948) 

– wskazuje 
na mapie 
podział 
Europy na 
blok 
zachodni i 
wschodni  

– 
przedstawi
a bilans II 
wojny 
światowej 
dotyczący 
strat 
ludności i 
zniszczeń 

– omawia 
strukturę 
ONZ i jej 
działalność 
w okresie 
powojenny
m 

– opisuje 
politykę 
zwycięskic
h mocarstw 
wobec 
Niemiec 

– wskazuje 
na mapie 
państwa, 
które 

przyjęły 
pomoc USA 
w ramach 
planu 
Marshalla 

– 
przedstawia 
polityczne 
skutki II 
wojny 
światowej 

– wyjaśnia 
przyczyny 
dominacji 
USA i 
ZSRS  
w 
powojenny
m świecie  

 

2. 
Początek 
zimnej 
wojny 

1. Ekspansja 
komuniz
mu w 
Europie 

2. Doktryna 
Trumana 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
żelazna 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
doktryna 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Bizonia, 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 
postać 

Uczeń: 

– ocenia 
politykę 
ZSRS 
wobec 



3. Kryzys 
berliński 

4. Powstanie 
NATO 

5. Powstanie 
berlińskie 

6. Powstanie 
dwóch 
państw 
niemiecki
ch 

7. Budowa 
muru 
berlińskie
go 

kurtyna, 
zimna 
wojna, mur 
berliński 

– zna daty: 
proklamow
ania RFN 
(IX 1949), 
powstania 
NRD (X 
1949), 
budowy 
muru 
berlińskieg
o (1961) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Harry’ego 
Trumana 

– wskazuje 
na mapie 
terytorium 
RFN i NRD 

– wyjaśnia, 
czym była 
zimna 
wojna 

– 
przedstawia 
przyczyny 
powstania 
dwóch 
państw 
niemieckich 

Trumana, 
blokada 
Berlina 
Zachodnieg
o, NATO 

– zna daty: 
ogłoszenia 
doktryny 
Trumana 
(III 1947), 
blokady 
Berlina 
Zachodnieg
o (VI 
1948–V 
1949), 
powstania 
NATO 
(1949) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Konrada 
Adenauera 

– wskazuje 
na mapie 
żelazną 
kurtynę 

– 
przedstawi
a sposób 
przejmowa
nia władzy 
przez 
komunistó
w w 
państwach 
Europy 
Środkowo-
Wschodnie
j 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
doktryna 
Trumana 

powstanie 
berlińskie 

– zna daty: 
przemówien
ia W. 
Churchilla 
w Fulton 
(III 1946), 
powstania 
Bizonii 
(1947), 
powołania 
Trizonii 
(1949), 
powstania 
berlińskiego 
(VI 1953) 

– wskazuje 
na mapie 
podział 
Niemiec na 
strefy 
okupacyjne 

– 
przedstawia 
proces 
powstania 
dwóch 
państw 
niemieckich 

 

Waltera 
Ulbrichta 

– wyjaśnia 
genezę 
blokady 
Berlina 
Zachodnieg
o 

– podaje 
przyczyny 
wybuchu 
powstania 
berlińskieg
o 

– omawia 
różnice 
między 
państwami 
niemieckim
i 

 

państw 
Europy 
Środkowo
-
Wschodni
ej 

– ocenia 
politykę 
państw 
okupacyjn
ych wobec 
Niemiec 

 



miała 
powstrzym
ać rosnące 
wpływy 
komunistó
w na 
świecie 

– wskazuje 
okolicznoś
ci 
powstania 
NATO 

– opisuje 
okolicznoś
ci budowy 
muru 
berlińskieg
o 

TSW – 
Historia 
muru 
berlińskie
go 

1. Miasto 
podzielon
e żelazną 
kurtyną 

2. Ucieczka 
do 
lepszego 
świata 

3. Solidarni 
z 
berlińczy
kami 

4. Upadek 
muru 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
mur 
berliński 

– zna daty: 
rozpoczęcia 
budowy 
muru 
berlińskieg
o (VIII 
1961), 
zburzenia 
muru 
berlińskieg
o (XI 
1989), 
zjednoczeni
a Niemiec 
(1990) 

– wymienia 
przyczyny 
zbudowania 
muru 
berlińskieg
o 

Uczeń: 

– 
identyfikuj
e postać: 
Helmuta 
Kohla 

– wyjaśnia, 
jaką rolę w 
propagandz
ie 
komunistyc
znej 
odgrywał 
mur 
berliński 

– wyjaśnia, 
dlaczego 
ludzie 
uciekali do 
Berlina 
Zachodnieg
o 

 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Johna 
Fitzgeralda 
Kennedy’eg
o, Ronalda 
Reagana 

 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Checkpoint 
Charlie 

– zna daty: 
śmierci 
pierwszej 
ofiary (VIII 
1961) przy 
próbie 
przekrocze
nia muru 
berlińskieg
o, 
wydarzeń 
przy 
Checkpoint 
Charlie 
(1961) 

– opisuje, 
jak 
budowano 
mur 
berliński 

Uczeń: 

– ocenia 
znaczenie, 
jakie dla 
podzielone
go Berlina 
miały 
wizyty 
prezydent
ów USA 
J.F. 
Kennedy’e
go i R. 
Reagana  

 

 



– omawia 
okolicznośc
i upadku 
muru 
berlińskieg
o 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
opinia 
międzynaro
dowa 
zareagował
a na 
budowę 
muru 
berlińskieg
o 

3. Za 
żelazną 
kurtyną 

1. ZSRS po 
II wojnie 
światowej 

2. Kraje 
demokrac
ji ludowej  

3. Odwilż w 
bloku 
wschodni
m 

4. Powstanie 
węgierski
e 

5. Polityka 
odprężeni
a 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
kraje 
demokracji 
ludowej, 
powstanie 
węgierskie 

– zna datę: 
wybuchu 
powstania 
węgierskieg
o (X 1956) 

– omawia 
cechy 
charakteryst
yczne 
państw 
demokracji 
ludowej 

– wymienia 
przyczyny i 
skutki 
powstania 
węgierskieg
o w 1956 r. 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
odwilż, 
tajny 
referat 
Chruszczo
wa, 
destalinizac
ja, Układ 
Warszawsk
i 

– zna daty: 
śmierci J. 
Stalina (5 
III 1953 r.), 
powstania 
Układu 
Warszawsk
iego 
(1955), XX 
Zjazdu 
KPZR (II 
1956) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Nikity 
Chruszczo
wa 

– wyjaśnia 
znaczenie 
śmierci 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Rada 
Wzajemnej 
Pomocy 
Gospodarcz
ej (RWPG) 

– zna daty: 
powstania 
RWPG 
(1949), 
wkroczenia 
Armii 
Czerwonej 
na Węgry 
(XI 1956), 
końca 
okresu 
odprężenia 
między 
Wschodem 
a Zachodem 
(1960) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Josipa 
Broza-Tity, 
Ławrientija 
Berii, Imre 
Nagya 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
żdanowszcz
yzna, 
Kominform 

– zna daty: 
powstania 
Kominform
u (IX 
1947), 

– 
identyfikuje 
postać: 
Andrieja 
Żdanowa 

– 
charakteryz
uje i 
porównuje 
sytuację 
społeczno-
polityczną 
w ZSRS po 
zakończeni
u II wojny 
światowej  
i po śmierci 
Stalina 

 

 

Uczeń: 

-  



Stalina dla 
przemian w 
ZSRS i 
krajach 
demokracji 
ludowej 

– omawia 
przejawy 
odwilży w 
ZSRS 

– 
przedstawi
a 
najważniejs
ze tezy 
referatu N. 
Chruszczo
wa na XX 
Zjeździe 
KPZR i 
konsekwen
cje 
wygłoszeni
a tego 
przemówie
nia 

– omawia 
okolicznoś
ci 
powstania i 
znaczenie 
Układu 
Warszawsk
iego  

– wymienia 
przejawy 
odprężenia 
w relacjach 
międzynaro
dowych w 
latach 
1953–1960 

– wyjaśnia, 
w jakich 
okoliczności
ach doszło 
do konfliktu 
między 

ZSRS a 
komunistyc
znymi 
władzami 
Jugosławii 

– 
charakteryz
uje sposób 
sprawowani
a władzy  
i 
prowadzoną 
politykę 
przez N. 
Chruszczow
a 

– 
przedstawia 
przebieg 
powstania 
węgierskieg
o z 1956 r. 

 

4. Daleki 
Wschód 

1. Wojna 
domowa 
w 
Chinach 

Uczeń: 

– zna datę: 
wojny w 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– ocenia 
następstwa 



po II 
wojnie 

światowe
j 

2. Polityka 
wewnętrz
na Mao 
Zedonga 

3. Wojna 
koreańska 

4. Klęska 
Francji w 
Indochina
ch 

 

Korei 
(1950–
1953) 

– wskazuje 
na mapie 
Koreę, 
Wietnam i 
Chiny  

– wymienia 
komunistyc
zne kraje 
Dalekiego 
Wschodu 

– omawia 
przyczyny i 
skutki 
konfliktów 
w Azji w 
czasie 
zimnej 
wojny 

 

terminów: 
Wielki 
Skok, 
rewolucja 
kulturalna 

– zna daty: 
wojny 
domowej w 
Chinach 
(1946–
1949), 
początku 
Wielkiego 
Skoku 
(1958), 
rewolucji 
kulturalnej 
(1966–
1968) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Mao 
Zedonga, 
Kim Ir 
Sena, Ho 
Szi Mina 

– omawia 
sposoby 
realizacji i 
skutki tzw. 
Wielkiego 
Skoku w 
Chinach  

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
przebiegała 
rewolucja 
kulturalna 
w Chinach 

 

terminów: 
Kuomintang
, reedukacja 

– zna daty: 
powstania 
Chińskiej 
Republiki 
Ludowej (X 
1949), 
proklamowa
nia 
Republiki 
Chińskiej 
(1949), 
bitwy pod 
Dien Bien 
Phu (1954) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Czang Kaj-
szeka, 
Douglasa 
MacArthura 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
skutki 
wojny 
domowej w 
Chinach po 
II wojnie 
światowej 

– opisuje 
skutki 
polityki 
gospodarcze
j i 
kulturalnej 
Mao 
Zedonga 

– opisuje 
proces 
dekolonizac
ji Indochin 

terminów: 
Czerwona 
Gwardia 
(hunwejbini
), 
Czerwona 
książeczka 

– zna daty: 
rozejmu w 
Panmundżo
nie (1953) 

– opisuje 
komunistyc
zne reżimy 
w Chinach i 
Korei 
Północnej, 

szczególnie 
uwzględnia
jąc 
stosunek 
władzy do 
jednostki  

– 
przedstawia 
rywalizację 
USA i 
ZSRS 
podczas 
wojny w 
Korei  

 

 

procesu 
dekoloniza
cji 

 



 

5. 
Rozpad 
systemu 
kolonialn
ego 

1. Przyczyn
y rozpadu 
systemu 
kolonialn
ego 

2. Powstanie 
Indii i 
Pakistanu 

3. Konflikt 
indyjsko-
pakistańs
ki 

4. Upadek 
kolonializ
mu w 
Afryce 

5. Kraje 
Trzeciego 
Świata 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
dekolonizac
ja, Trzeci 
Świat 

– wskazuje 
przyczyny 
rozpadu 
systemu 
kolonialneg
o 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
metoda 
tzw. 
biernego 
oporu, Rok 
Afryki 

– zna datę: 
Roku 
Afryki 
(1960) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Mahatmy 
Gandhiego 

– 
przedstawi
a skutki 
rozpadu 
brytyjskieg
o imperium 
kolonialneg
o w Indiach 

– 
charakteryz
uje 
problemy 
państw 
Trzeciego 
Świata po 
uzyskaniu 
niepodległo
ści  

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Indyjski 
Kongres 
Narodowy, 
Liga 
Muzułmańs
ka, 
Organizacja 
Jedności 
Afrykańskie
j (OJA), 
Ruch 
Państw 
Niezrzeszon
ych, 
neokoloniali
zm 

– zna daty: 
powstania 
Indii i 
Pakistanu 
(1947), 
konferencji 
w Bandungu 
(1955) 

– wyjaśnia, 
jaką rolę w 
procesie 
dekolonizac
ji Indii 
odegrał 
Indyjski 
Kongres 
Narodowy 

– podaje 
przyczyny 
konfliktu 
indyjsko-
pakistańskie
go 

Uczeń: 

– zna daty: 
wojny w 
Algierii 
(1954–
1962), 
wojny w 
Biafrze 
(1967) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Charles’a 
de Gaulle’a 

– 
charakteryz
uje 
konflikty 
zbrojne w 
Afryce w 
dobie 
dekolonizac
ji i po 1960 
r. 

 

Uczeń: 

– 
przedstawi
a 
najważniej
sze skutki 
polityczne 
i 
gospodarc
ze procesu 
dekoloniza
cji 

– ocenia 
rolę 
Mahatmy 
Gandhiego 
w procesie 
dekoloniza
cji Indii 



6. 
Konflikt 
na 
Bliskim 
Wschodz
ie 

1. Powstanie 
państwa 
Izrael 

2. Kryzys 
sueski 

3. Wojna 
sześciodn
iowa i 
Jom 
Kippur 

4. Konflikt 
palestyńs
ki pod 
koniec 
XX w. 

5. Rewolucj
a 
islamska 
w Iranie 

6. I wojna w 
Zatoce 
Perskiej 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Bliski 
Wschód, 
konflikt 
żydowsko-
palestyński 

– omawia 
charakter 
konfliktu 
bliskowsch
odniego 

 

 Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
syjonizm, 
wojna 
sześciodnio
wa, wojna 
Jom 
Kippur, 
Organizacj
a 
Wyzwoleni
a Palestyny 
(OWP) 

– zna daty: 
powstania 
Izraela 
(1948), 
wojny 
sześciodnio
wej (1967), 
wojny Jom 
Kippur 
(1973), I 
wojny w 
Zatoce 
Perskiej 
(1990) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Dawida 
Ben 
Guriona, 
Jasira 
Arafata 

– wskazuje 
na mapie 
rejon 
Bliskiego 
Wschodu i 
Zatoki 
Perskiej 

– 
przedstawi

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
intifada, 
Autonomia 
Palestyńska, 
operacja 
„Pustynna 
burza” 

– zna daty: 
wydania 
deklaracji 
Balfoura 
(1917), 
wojny o 
niepodległo
ść Izraela 
(1948–
1949), 
wojny 
izraelsko-
egipskiej (X 
1956), 
porozumieni
a w Camp 
David 
(1978), 
wybuchu 
intifady 
(1987), 
porozumieni
a z Oslo 
(1993) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Ruhollaha 
Chomeinieg
o, Saddama 
Husajna 

– omawia 
proces 
powstawani
a państwa 
Izrael i jego 
funkcjonow

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
kibuc, 
szyici, 
zamach w 
Monachium 

– zna daty: 
rezolucji 
ONZ o 
podziale 
Palestyny 
(1947), 
nacjonaliza
cji Kanału 
Sueskiego 
(1956), 
zamachu w 
Monachium 
(1972)  

– 
identyfikuje 
postacie: 
Gamala 
Abdela 
Nasera, 
Menachem
a Begina 

– 
charakteryz
uje i ocenia 
zjawisko 
terroryzmu 
palestyński
ego 

Uczeń: 

– ocenia 
rolę 
światowyc
h 
mocarstw 
w 
konflikcie 
bliskowsc
hodnim 



a 
okolicznoś
ci, w jakich 
powstało 
państwo 
Izrael 

– wymienia 
przyczyny i 
skutki 
konfliktów 
izraelsko-
arabskich 

– omawia 
konflikt w 
rejonie 
Zatoki 
Perskiej  

anie w 
pierwszych 
latach 
niepodległo
ści 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
skutki 
rewolucji 
islamskiej w 
Iranie 

7. Zimna 
wojna i 
wyścig 
zbrojeń 

1. Rywaliza
cja 
Wschód–
Zachód 

2. Kryzys 
kubański 

3. Wojna w 
Wietnami
e 

4. Rządy 
Breżniew
a 

5. Praska 
wiosna 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów:  

praska 
wiosna, 
wyścig 
zbrojeń 

– zna datę: 
praskiej 
wiosny 
(1968) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Fidela 
Castro 

– omawia 
przyczyny i 
skutki 
praskiej 
wiosny 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegała 
rywalizacja 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
kryzys 
kubański, 
lądowanie 
w Zatoce 
Świń, 
odprężenie 

– zna daty: 
desantu w 
Zatoce 
Świń 
(1961), 
ogłoszenia 
blokady 
morskiej 
Kuby (X 
1962), 
wojny w 
Wietnamie 
(1957–
1975), 
interwencji 
wojsk 
Układu 
Warszawsk
iego w 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Vietcong, 
Konferencja 
Bezpieczeńs
twa i 
Współpracy 
w Europie, 
Czerwoni 
Khmerzy 

– zna daty: 
przejęcia 
władzy na 
Kubie przez 
F. Castro 
(1959), 
Konferencji 
Bezpieczeńs
twa 

i 
Współpracy 
w Europie 
(1973–
1975), 
dyktatury 
Czerwonych 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
„gorąca 
linia” 
między 
Moskwą  
i 
Waszyngto
nem  

– zna daty: 
umieszczen
ia 
pierwszego 
sztucznego 
satelity w 
kosmosie 
(1947), 
wysłania 
pierwszego 
człowieka 
w kosmos 
(1961), 
lądowania 
na 
Księżycu 
(1969),  

Uczeń: 

– omawia 
wpływy 
ZSRS na 
świecie i 
ocenia ich 
polityczne 
konsekwe
ncje 

 



między 
USA i 
ZSRS w 
dziedzinach
: 
wojskowoś
ci i podboju 
kosmosu 

 

Czechosło
wacji 
(20/21 VIII 
1968) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Nikity 
Chruszczo
wa, Johna 
F. 
Kennedy’e
go, 
Richarda 
Nixona, 
Leonida 
Breżniewa, 
Alexandra 
Dubčeka 

– 
przedstawi
a 
przyczyny i 
skutki 
konfliktu 
kubańskieg
o 

– 
przedstawi
a 
przyczyny i 
skutki 
amerykańs
kiej 
interwencji 
w 
Wietnamie 

– wyjaśnia 
okolicznoś
ci 
interwencji 
sił Układu 
Warszawsk
iego w 
Czechosło
wacji 

Khmerów 
(1975–
1979), 

– 
identyfikuje 
po-stać 
Dwighta 
Eisenhower
a 

– omawia 
główne 
założenia 
polityki 
zagranicznej 
ZSRS  
i USA w 
latach 60. i 
70. XX w. 

– 
przedstawia 
skutki 
rządów 
Czerwonych 
Khmerów w 
Kambodży 

 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Pol Pota, 
Jurija 
Gagarina, 
Neila 
Armstronga 

 



8. Droga 
ku 
wspólnej 
Europie 

1. Demokrat
yzacja 
Europy 
Zachodni
ej 

2. Upadek 
europejsk
ich 
dyktatur 

3. Początek 
integracji 
europejsk
iej 

4. Od EWG 
do Unii 
Europejsk
iej 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
traktaty 
rzymskie, 
Unia 
Europejska, 
euro 

– zna daty: 
powstania 
EWWiS 
(1952), 
podpisania 
traktatów 
rzymskich 
(1957), 
powstania 
Unii 
Europejskie
j (1993)  

– 
identyfikuje 
po-stać: 
Roberta 
Schumana 

– wskazuje 
na mapie 
państwa 
założyciels
kie 

EWG 

– podaje 
przyczyny 
integracji 
europejskiej 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Europejska 
Wspólnota 
Węgla i 
Stali 
(EWWiS), 
Europejska 
Wspólnota 
Gospodarc
za (EWG), 
Europejska 
Wspólnota 
Energii 
Atomowej 
(Euratom), 
Komisja 
Europejska, 
Parlament 
Europejski, 
układ 
z 
Schengen, 
traktat z 
Maasticht 

– zna daty: 
podpisania 
układu w 
Schengen 
(1985), 
zawarcia 
traktatu w 
Maastricht 
(1992) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Konrada 
Adenauera, 
Alcida De 
Gasperiego 

– wskazuje 
na mapie 
państwa 

Uczeń: 

 – wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
plan 
Schumana, 
Rada 
Europejska 

– zna daty: 
ogłoszenia 
planu 
Schumana 
(1950), 
powstania 
Komisji 
Wspólnot  

Europejskic
h (1967) 

– wskazuje 
na mapie 
etapy 
rozszerzania 
EWG 

– omawia 
wpływ 
integracji 
europejskiej 
na rozwój 
gospodarczy 
i 
demokratyz
ację państw 
Europy 
Zachodniej 

– porównuje 
sytuację 
gospodarczą 
państw 
Europy 
Zachodniej i 
Wschodniej 

 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Organizacja 
Europejskie
j 
Współpracy 
Gospodarcz
ej (OEEC), 
Organizacja 
Współpracy 
Gospodarcz
ej i 
Rozwoju 
(OECD) 

– zna daty: 
rewolucji 
goździków 
(1974), 
końca 
dyktatury F. 
Franco w 
Hiszpanii 
(1975) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Antonia de 
Oliveiry 
Salazara, 
króla Juana 
Carlosa 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
doszło do 
demokratyc
znych 

przemian w 
krajach 
Europy 

Zachodniej 
i  

Uczeń: 

– ocenia 
gospodarc
ze i 
polityczne 
skutki 
integracji 
europejski
ej 

 



należące do 
UE 

– wymienia 
zjawiska, 
które 
wpłynęły 
na 
umocnienie 
się 
demokracji 
w Europie 
Zachodniej 
po II 
wojnie 
światowej 

– 
przedstawi
a etapy 
tworzenia 
Unii 
Europejski
ej 

Południowe
j 

 

9. 
Przemian
y 
społeczne 
i 
kulturow
e 

w drugiej 
połowie 
XX w. 

1. Rewolucj
a 
obyczajo
wa 

2. Ruchy 
kontestato
rskie 

3. Bunty 
studencki
e 

4. Ruchy 
feministy
czne 

5. Terroryz
m 
polityczn
y 

6. Walka z 
segregacj
ą rasową 

7. Sobór 
Watykańs
ki II 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
rewolucja 
obyczajowa 

– omawia 
cechy 
charakteryst
yczne 
rewolucji 
obyczajowe
j i jej skutki 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
ruch 
kontestator
ski, hipisi, 
pacyfizm, 
feminizm, 
segregacja 
rasowa 

– zna daty: 
obrad 
Soboru 
Watykański
ego II 
(1962–
1965), 
zniesienia 
segregacji 
rasowej w 
USA 
(1964) 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
rewolucja 
seksualna, 
kontrkultura
, 
Greenpeace, 
Woodstock, 
terroryzm 
polityczny 

– zna daty: 
buntów 
studenckich 
we Francji 
(1968), 
festiwalu w 
Woodstock 
(1969), 
marszu w 
Waszyngton
ie (1963) 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Frakcja 
Czerwonej 
Armii, 
Czerwone 
Brygady 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Adreasa 

Baadera, 
Alda Moro 

– podaje 
przykłady 
wybitnych 
osobowości 
ruchów 
kontestators
kich 

Uczeń: 

– ocenia 
skutki 
społeczne, 
kulturalne 
i 
polityczne 
przemian 
obyczajow
ych lat 60. 
XX w. 

– ocenia 
znaczenie 
reform 
Soboru 
Watykańs
kiego II  



– 
identyfikuj
e postacie: 
Martina 
Luthera 
Kinga, Jana 
XXIII, 
Pawła VI 

– 
przedstawi
a 
przyczyny 
przemian 
społecznyc
h i 
kulturowyc
h w drugiej 
połowie 
XX w. 

– wymienia 
hasła 
ruchów 
kontestator
skich 

– 
przedstawi
a cele 
buntów 
studenckic
h w krajach 
zachodnich 
w latach 
60. 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegała 
walka z 
segregacją 
rasową w 
USA 

– wymienia 
skutki 
obrad 
Soboru 

– wymienia 
przykłady 
zespołów 
rockowych, 
które miały 
wpływ na 
kształtowani
e się kultury 
młodzieżow
ej lat 60. i 
70. 

– omawia 
cechy 
charakteryst
yczne 
ruchów 
kontestators
kich  

– prezentuje 
poglądy 
ruchów 
feministycz
nych w XX 
w. 

– omawia 
przyczyny, 
przejawy i 
skutki 
buntów 
studenckich 

– opisuje 
walkę o 
równoupraw
nienie w 
USA 

 

– omawia 
genezę, 
przejawy i 
skutki 
terroryzmu 
polityczneg
o 

 



Watykański
ego II 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III 

ROZDZIAŁ IV: POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

1. 
Początki 
władzy 
komunist
ów  
w Polsce 

1. Nowa 
Polska 

2. Przesiedle
nia 
ludności 

3. Postawy 
polskiego 
społeczeń
stwa 

4. Referend
um 
ludowe 

5. Sfałszowa
ne 
wybory 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Ziemie 
Odzyskane, 
referendum 
ludowe 

– zna daty: 
referendum 
ludowego 
(30 VI 
1946), 
pierwszych 
powojennyc
h wyborów 
parlamentar
nych (I 
1947) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Stanisława 
Mikołajczy
ka, 
Bolesława 
Bieruta,  
Władysław
a Gomułki 

– wskazuje 
na mapie 
granice 
Polski po II 
wojnie 
światowej 

– 
przedstawia 
etapy 
przejmowa
nia władzy 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
linia 
Curzona, 
repatrianci, 
akcja 
„Wisła”, 
Polskie 
Stronnictw
o Ludowe 
(PSL), 
„cuda nad 
urną”, 
demokracja 
ludowa 

– zna daty: 
pogromu 
kieleckiego 
(1946), 
akcji 
„Wisła”(19
47) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Józefa 
Cyrankiewi
cza 

– wskazuje 
na mapie 
kierunki 
powojenny
ch 
przesiedleń 
ludności na 
ziemiach 
polskich 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
partie 
koncesjono
wane, Urząd 
Bezpieczeńs
twa (UB), 
Milicja 
Obywatelsk
a (MO), 
cenzura 
prewencyjn
a 

– zna daty: 
polsko-
sowieckiego 
układu 
granicznego 
(VIII 1945), 
uchwalenia 
„małej 
konstytucji” 
(II 1947), 
uznania 
nienaruszaln
ości polskiej 
granicy 
zachodniej 
przez NRD 
(1950) i 
RFN (1970) 

– 
charakteryz
uje 
międzynaro
dowe 
uwarunkow
ania 
ukształtowa

Uczeń: 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Karola 
Świerczews
kiego, 
Augusta 
Hlonda 

– 
przedstawia 
proces 
odbudowy 
ośrodków 
uniwersytec
kich w 
powojennej 
Polsce  

– 
przedstawia 
różne 
postawy 
społeczeńst
wa 
polskiego 
wobec 
nowej 
władzy oraz 
ich 
uwarunkow
ania 
polityczne, 
społeczne i 
ekonomiczn
e 

 

Uczeń: 

– ocenia 
postawy 
Polaków 
wobec 
nowego 
reżimu 

 



w Polsce 
przez 
komunistó
w 

 

– omawia 
zmiany 
terytorium 
Polski po II 
wojnie 
światowej 
w 
odniesieniu 
do granic z 
1939 r. 

– 
przedstawi
a 
przyczyny i 
skutki 
migracji 
ludności na 
ziemiach 
polskich po 
II wojnie 
światowej 

– omawia 
przyczyny i 
skutki akcji 
„Wisła”  

– 
przedstawi
a 
okolicznoś
ci i skutki 
przeprowad
zenia 
referendum 
ludowego 

– opisuje 
metody, 
dzięki 
którym 
komuniści 
zdobyli 
władzę w 
Polsce 

nia polskiej 
granicy 
państwowej  
po II wojnie 
światowej 

– 
przedstawia 
stosunek 
polskich 
partii 
politycznyc
h do 
referendum 
ludowego  

– podaje 
przejawy 
zależności 
powojennej 
Polski od 
ZSRS 

 

TSW – 
Jak 
Polacy 
zajmowal

1. Przejmow
anie 
kontroli 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 

Uczeń: 

– ocenia 
politykę 



i Ziemie 
Odzyska
ne? 

2. Napływ 
osadnikó
w 

3. Zagospod
arowywa
nie Ziem 
Odzyskan
ych 

4. Sami swoi 

terminu: 
Ziemie 
Odzyskane 

– zna datę: 
początku 
napływu 
osadników 
na Ziemie 
Odzyskane 
(1945) 

– 
wymienia, 
skąd 
pochodzili 
osadnicy, 
którzy 
znaleźli się 
na 
Ziemiach 
Odzyskany
ch 

 

terminu: 
szabrownic
two 

– zna datę: 
akcji 
„Wisła” 
(1947) 

– omawia 
proces 
przejmowa
nia kontroli 
nad 
Ziemiami 
Odzyskany
mi przez 
Polaków  

– omawia 
przyczyny 
napływu 
osadników 
na Ziemie 
Odzyskane 

– 
przedstawi
a postawy 
Polaków, 
którzy 
znaleźli się 
na 
Ziemiach 
Odzyskany
ch 

 

terminu: 
Ministerstw
o Ziem 
Odzyskanyc
h 

– zna datę: 
utworzenia 
dywizji 
rolniczo-
gospodarcze
j do 
przejmowan
ia Ziem 
Odzyskanyc
h (1945) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Władysława 
Gomułki 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
propaganda 
komunistyc
zna 
upowszechn
iała ideę 
Ziem 
Odzyskanyc
h 

– wyjaśnia, 
jak władze 
polskie 
traktowały 
Niemców 
zamieszkują
cych Ziemie 
Odzyskane 

 

postać: 
Augusta 
Hlonda 

– 
przedstawia 
rolę 
Kościoła 
katolickieg
o w 
integracji 
Ziem 
Odzyskany
ch z Polską 

– wymienia 
przykłady 
filmowych 
adaptacji 
losów Ziem 
Odzyskany
ch i ich 
mieszkańcó
w 

władz 
komunisty
cznych 
wobec 
Ziem 
Odzyskan
ych 

 

2. Opór 
społeczn
y wobec 
komuniz
mu 

1. Początek 
terroru 

2. Podziemi
e 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
żołnierze 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
podziemie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Ministerstw

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Narodowe 

Uczeń: 

– ocenia 
postawy 
działaczy 
podziemia 



antykomu
nistyczne 

3. Represje 
komunist
yczne 

4. Jak 
ujawnian
o kulisy 
bezpieki? 

niezłomni 
(wyklęci) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Danuty 
Siedzikówn
y ps. Inka, 
Witolda 
Pileckiego 

– wymienia 
przykłady 
represji 
stosowanyc
h wobec 
antykomuni
stycznego 
ruchu oporu 

 

niepodległo
ściowe, 
Zrzeszenie 
„Wolność i 
Niezawisło
ść” (WiN) 

– zna daty: 
powołania 
WiN (IX 
1945), 
wykonania 
wyroków 
śmierci na 
Witoldzie 
Pileckim 
(1948), 
Danucie 
Siedzikówn
ie ps. Inka 
(1948) i  
Emilu 
Fieldorfie 
ps. Nil 
(1953) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Jana 
Rodowicza 
ps. Anoda, 
Emila 
Fieldorfa 
ps. Nil, 
Jana 
Nowaka-
Jeziorański
ego 

– wyjaśnia, 
jakie cele 
przyświeca
ły 
organizacjo
m 
podziemia 
niepodległo
ściowego 

o 
Bezpieczeńs
twa 
Publicznego 
(MBP), 
Urząd 
Bezpieczeńs
twa (UB), 
Radio 
Wolna 
Europa  

– zna daty: 
wykonania 
wyroków 
śmierci na 
Zygmuncie 
Szendzielar
zu ps. 
Łupaszka 
(1948), 
ucieczki 
Józefa 
Światły na 
Zachód 
(1953), 
rozbicia 
ostatniego 
zgrupowani
a podziemia 
antykomuni
stycznego 
(1963) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Zygmunta 
Szendzielar
za ps. 
Łupaszka, 
Józefa 
Światły 

– omawia 
sposób 
funkcjonow
ania 
komunistyc
znego 

Zjednoczen
ie 
Wojskowe 

– zna daty: 
powstania 
Radia 
Wolna 
Europa 
(1949) i jej 
rozgłośni 
polskiej 
(1951),  
procesu 

IV Zarządu 
Głównego 
WiN 
(1950), 
wykonania 
wyroków 
na 
członków 
IV Zarządu 
Głównego 
WiN (1951) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Mariana 
Bernaciaka 
ps. Orlik, 
Hieronima 
Dekutowski
ego ps. 
Zapora, 
Franciszka 
Jaskulskieg
o ps. 
Zagończyk, 
Józefa 
Franczaka 
ps. Lalek 

– 
przedstawia 
okolicznośc
i, w jakich 
ujawniono 
kulisy 

niepodległ
ościowego 
i żołnierzy 
niezłomny
ch 



– 
przedstawi
a metody 
działania 
organizacji 
podziemia 
niepodległo
ściowego 

 

aparatu 
terroru 

– wyjaśnia, 
jakie cele 
chciały 
osiągnąć 
władze 
komunistyc
zne poprzez 
stosowanie 
terroru 
wobec 
swoich 
przeciwnikó
w 

działalności 
komunistyc
znych służb 
bezpieczeńs
twa 

3. 
Powojen
na 
odbudow
a 

 

1. Zniszczen
ia 
wojenne 

2. Zagospod
arowanie 
Ziem 
Odzyskan
ych 

3. Reforma 
rolna 

4. Nacjonali
zacja 
przemysł
u i handlu 

5. Plan 
trzyletni 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
reforma 
rolna, 
nacjonaliza
cja 
przemysłu  

– zna datę: 
wydania 
dekretu o 
reformie 
rolnej (IX 
1944) 

– omawia 
założenia i 
skutki 
realizacji 
dekretów o 
reformie 
rolnej i 
nacjonaliza
cji 
przemysłu 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
bitwa o 
handel, 
plan 
trzyletni  

– zna daty: 
ustawy o 
nacjonaliza
cji (I 1946), 
tzw. bitwy 
o handel 
(1947), 
planu 
trzyletnieg
o (1947–
1949) 

– 
przedstawi
a bilans 
polskich 
strat 
wojennych 
w 
gospodarce 

– opisuje 
zniszczenia 

 Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
UNRRA, 
Centralny 
Urząd 
Planowania  

– 
przedstawia 
proces 
zagospodaro
wywania 
Ziem 
Odzyskanyc
h 

– 
przedstawia 
straty dóbr 
kulturalnych 
w Polsce 

– określa 
społeczne i 
polityczne 
konsekwenc
je 
wprowadze
nia 
dekretów o 
reformie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Ministerstw
o Ziem 
Odzyskany
ch 

– zna datę: 
powołania 
Ministerstw
a Ziem 
Odzyskany
ch (1945) 

– wyjaśnia, 
jak nowi 
mieszkańcy 
traktowali 
Ziemie 
Odzyskane  

– omawia 
przebieg 
odbudowy 
Warszawy 

 

Uczeń: 

– ocenia 
skutki 
społeczne 
reform 
gospodarc
zych i 
gospodarki 
planowej  

 



wojenne 
Polski 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegała 
bitwa o 
handel i 
jakie były 
jej skutki 

– podaje 
założenia 
planu 
trzyletnieg
o i efekt 
jego 
realizacji  

 

rolnej oraz 
nacjonalizac
ji przemysłu 

 

4. Polska  
w 
czasach 
stalinizm
u 

1. Powstanie 
PZPR 

2. Przemian
y 
gospodarc
zo-
społeczne 

3. Próba 
kolektywi
zacji 

4. Stalinizm 
w Polsce 

5. Socrealiz
m 

6. Konstytuc
ja 
stalinows
ka z 1952 
roku 

7. Walka z 
Kościołe
m 
katolicki
m 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Polska 
Zjednoczon
a Partia 
Robotnicza 
(PZPR), 
Polska 
Rzeczpospo
lita Ludowa 
(PRL) 

– zna datę: 
przyjęcia 
konstytucji 
PRL (22 
VII 1952) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Władysław
a Gomułki, 
Bolesława 
Bieruta 

– podaje 
główne 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
system 
monopartyj
ny, system 
centralnego 
sterowania, 
plan 
sześcioletni
, 
kolektywiz
acja, 
stalinizm, 
socrealizm 

– zna daty: 
powstania 
PZPR (XII 
1948), 
planu 
sześcioletni
ego (1950–
1955) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Stefana 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
odchylenie 
prawicowo-
nacjonalisty
czne, 
„wyścig 
pracy”, 
Państwowe 
Gospodarst
wa Rolne, 
kułak, 
Związek 
Młodzieży 
Polskiej 
(ZMP) 

– zna datę: 
internowani
a S. 
Wyszyńskie
go (1953–
1956) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Jakuba 

Uczeń: 

– zna datę: 
podpisania 
porozumien
ia między 
rządem a 
Episkopate
m (1950) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Konstanteg
o 
Rokossows
kiego, 
Czesława 
Kaczmarka 

– wyjaśnia, 
dlaczego w 
Wojsku 
Polskim 
nadal 
występował
y silne 
wpływy 
sowieckie 

Uczeń: 

 – ocenia 
metody 
sprawowa
nia władzy 
w Polsce 
na 
początku 
lat 50. 

– ocenia 
kult 
jednostki 
w Polsce 
w okresie 
stalinizmu 

 



cechy 
ustroju 
polityczneg
o Polski  
w okresie 
stalinowski
m 

 

Wyszyński
ego 

– podaje 
założenia 
planu 
sześcioletni
ego  

– omawia 
przyczyny i 
skutki 
kolektywiz
acji w 
Polsce 

– wskazuje 
cechy 
charakterys
tyczne  
socrealizm
u w 
kulturze 
polskiej 

– 
przedstawi
a założenia 
konstytucji 
PRL z 1952 
r. 

– przytacza 
przykłady 
terroru w 
czasach 
stalinowski
ch 

 

Bermana, 
Hilarego 
Minca 

– 
przedstawia 
okoliczności 
powstania 
PZPR 

– 
przedstawia 
konsekwenc
je społeczne 
i 
ekonomiczn
e planu 
sześcioletni
ego 

– wymienia 
przykłady 
świadczące 
o stalinizacji 
Polski 

– omawia 
cele 
propagandy 
komunistyc
znej w 
czasach 
stalinizmu 

– opisuje 
system 
represji 
władz 
komunistyc
znych 
wobec 
Kościoła 

 

5. Polski 
Październ
ik 

1. PRL po 
śmierci 
Stalina 

2. Spory 
wewnętrz
ne w 
PZPR 

3. Poznański 
Czerwiec 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
poznański 
Czerwiec 

– zna datę: 
polskiego 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„polska 
droga do 
socjalizmu
”, Służba 
Bezpieczeń
stwa (SB), 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
puławianie, 
natolińczyc
y 

– zna daty: 
śmierci J. 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Ministerstw
o Spraw 

Wewnętrzn
ych 

Uczeń: 

– ocenia 
postawy 

Józefa 
Cyrankiew
icza i 
Władysła
wa 
Gomułki 



4. Początki 
rządów 
Gomułki 

 

Październik
a (X 1956) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Władysław
a Gomułki 

– wyjaśnia 
przyczyny i 
skutki 
wydarzeń 
poznańskie
go Czerwca 
i polskiego 
Październik
a 
w 1956 r. 

 

odwilż 
październik
owa 

– zna daty: 
wydarzeń 
poznańskic
h (28–30 
VI 1956), 
wyboru W. 
Gomułki na 
I sekretarza 
KC PZPR 
(X 1956),  

– 
identyfikuj
e postać: 
Józefa 
Cyrankiewi
cza 

– omawia 
przejawy 
odwilży 
październik
owej w 
Polsce 

– 
przedstawi
a przebieg 
wydarzeń 
poznańskie
go Czerwca 
i polskiego 
Październik
a w 1956 r. 

– 
prezentuje 
okolicznoś
ci dojścia 
Władysław
a Gomułki 
do władzy 

– 
charakteryz
uje 
zakończeni

Stalina (5 
III 1953),  

obrad VIII 
Plenum KC 
PZPR (X 
1956), 
końca 
odwilży w 
Polsce 
(1957) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Edwarda 
Ochaba 

– wyjaśnia 
okoliczności 
zwołania 
VIII Plenum 
KC PZPR  

– omawia 
proces 
odwilży po 
dojściu W. 
Gomułki do 
władzy  

 

(MSW), 
„Po Prostu” 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Adama 
Ważyka, 
Romana 
Strzałkows
kiego 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
Poemat dla 
dorosłych i 
publikacje 
w „Po 
Prostu” 
odzwiercie
dlały 
nastroje 
niezadowol
enia 
społeczneg
o w latach 
50. XX w.  

– 
prezentuje 
poglądy 
natolińczyk
ów i 
puławian  

 

 

wobec 
wydarzeń 
poznański
ch 

 



a okresu 
odwilży w 
Polsce w 
kontekście 
ograniczeni
a wolności 
słowa 

6. PRL w 
latach 
1956–
1970  

1. Mała 
stabilizacj
a 

2. Spór z 
Kościołe
m 

3. Początek 
opozycji 

4. Marzec 
1968 r. 

5. Grudzień 
1970 r. 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
obchody 
Tysiąclecia 
Chrztu 
Polski, 
Marzec ’68, 
Grudzień 
’70 

– zna daty: 
obchodów 
Tysiąclecia 
Chrztu 
Polski 
(1966), 
wydarzeń 
marcowych 
(III 1968) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Władysław
a Gomułki 

– wyjaśnia 
przyczyny i 
skutki 
wydarzeń z 
marca 1968 
r. i grudnia 
1970 r. 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
mała 
stabilizacja 

– zna daty: 
układu 
PRL–RFN 
(7 XII 
1970), 
wydarzeń 
grudniowy
ch na 
Wybrzeżu 
(14–21 XII 
1970) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Willy’ego 
Brandta, 
Stefana 
Wyszyński
ego, 
Edwarda 
Gierka 

– 
charakteryz
uje okres 
rządów W. 
Gomułki, 
w tym 
politykę 
zagraniczn
ą PRL 

– 
przedstawi

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
peregrynacj
a, 
rewizjoniści
, 
dogmatycy, 
List 34 

– zna daty: 
listu 
episkopatu 
polskiego 
do 
episkopatu 
niemieckieg
o (1965), 
opublikowa
nia Listu 34 
(1964), 
zdjęcia 
„Dziadów” 
z afisza w 
teatrze 
Narodowym 
(I 1968), 
ogłoszenia 
podwyżek 
cen 
żywności 
(12 XII 
1970) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Andrzeja 
Wajdy, 
Jacka 
Kuronia, 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
polska 
szkoła 
filmowa, 
„Polityka”, 
„komandosi
”, 
Zmotoryzo
wane 
Odwody 
Milicji 
Obywatelsk
iej 

(ZOMO) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Antoniego 
Słonimskie
go, 
Zbigniewa 
Cybulskieg
o, Tadeusza 
Różewicza, 
Andrzeja 
Munka, 
Wojciecha 
Jerzego 
Hasa  

– omawia 
stosunek 
władz PRL 
do 
inteligencji 

Uczeń: 

– ocenia 
zachowani
e władz 
PRL w 
obliczu 
wydarzeń 
na 
Wybrzeżu 
w 1970 r. 

– ocenia 
rolę 
Kościoła 
katolickie
go i 
środowisk 
studenckic
h w 
kształtowa
niu 
opozycji  
wobec 
władz 
PRL 

 



a przebieg 
obchodów 
milenijnyc
h 

– 
przedstawi
a przebieg 
wydarzeń 
marcowych 
1968 r.  

– opisuje 
przebieg 
wydarzeń 
na 
Wybrzeżu 
w 1970 r. 

 

Karola 
Modzelews
kiego, 
Adama 
Michnika, 
Henryka 
Szlajfera 

– 
charakteryz
uje 
przyczyny i 
narastanie 
konfliktu 
władz z 
Kościołem 
katolickim  

– opisuje 
narodziny i 
działalność 
opozycji 

– wyjaśnia 
przyczyny i 
skutki 
kampanii 
antysemicki
ej w Polsce 
w 1968 r. 

 

7. Polska 
w latach 
70. XX 
wieku  

1. „Druga 
Polska” 
Edwarda 
Gierka 

2. Rozwój 
na kredyt 

3. Niepowo
dzenia 
gospodarc
ze 

4. „Propaga
nda 
sukcesu” 

5. Noweliza
cja 
konstytuc
ji 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
„druga 
Polska” 

– 
identyfikuje 
postać: 
Edwarda 
Gierka 

– wymienia 
cechy 
charakteryst
yczne 
rządów E. 
Gierka 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
„propagand
a sukcesu” 

– zna datę: 
nowelizacji 
konstytucji 
PRL (1976) 

– omawia 
wpływ 
zagraniczn
ych 
kredytów 
na rozwój 
przemysłu 
ciężkiego i 
górnictwa 

– 
przedstawi
a zmiany w 
życiu 
codzienny
m Polaków 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
ukryte 
bezrobocie,  
kino 
moralnego 
niepokoju 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Andrzeja 
Wajdy, 
Krzysztofa 

Zanussiego 

– wyjaśnia, 
dlaczego 
polityka 
gospodarcza 
E. Gierka 
zakończyła 
się 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 
postać: 
Piotra 
Jaroszewicz
a 

– 
przedstawia 
wpływ kina 
moralnego 
niepokoju 
na 
kształtowan
ie postaw 
Polaków 

 

Uczeń: 

– ocenia 
okres 
rządów 
Edwarda 
Gierka 



za czasów 
rządów E. 
Gierka 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegała 
propaganda 
sukcesu w 
czasie 
rządów E. 
Gierka 

 

niepowodze
niem 

– 
przedstawia 
okoliczności 
i skutki 
nowelizacji 
konstytucji 
w 1976 r.  

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV 

ROZDZIAŁ V: UPADEK KOMUNIZMU 

1. 
Początki 
opozycji 
demokrat
ycznej w 
Polsce 

1. Czerwiec 
1976 roku 

2. Powstanie 
opozycji 

3. Rozwój 
opozycji 

4. Papież w 
Polsce 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Czerwiec 
’76 

– zna daty: 
wydarzeń 
czerwcowy
ch (VI 
1976), 
wyboru 
Karola 
Wojtyły na 
papieża (16 
X 1978) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Edwarda 
Gierka, 
Jana Pawła 
II 

– 
przedstawia 
okolicznośc
i narodzin 
opozycji 
demokratyc

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
spekulacja, 
Komitet 
Obrony 
Robotnikó
w (KOR), 
tajny 
współpraco
wnik (TW) 

– zna daty: 
powstania 
KOR (IX 
1976), I 
pielgrzymk
i Jana 
Pawła II do 
Polski (VI 
1979) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Jacka 
Kuronia, 
Adama 
Michnika, 
Antoniego 
Macierewic

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
ciche 
podwyżki, 
Ruch 
Obrony 
Praw 
Człowieka i 
Obywatela 
(ROPCiO), 
drugi obieg, 
Konfederacj
a Polski 
Niepodległe
j (KPN) 

– zna daty: 
powstania 
ROPCiO 
(1977), 
utworzenia 
KPN (1979) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Zbigniewa 

i Zofii 
Romaszews

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Wolne 
Związki 
Zawodowe 
(WZZ), 
Ruch 
Młodej 
Polski 
(RMP) 

– zna datę: 
założenia 
WZZ 
(1978) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Stanisława 
Barańczaka
, Andrzeja 
Gwiazdy, 
Krzysztofa 
Wyszkowsk
iego, 

Bogdana 
Borusewicz
a  

 

 



znej w 
Polsce 

– wyjaśnia 
wpływ 
wyboru 
Karola 
Wojtyły na 
papieża 

na sytuację 
w Polsce 

za, 
Stanisława 
Pyjasa 

– opisuje 
genezę, 
przebieg i 
skutki 
wydarzeń 
czerwcowy
ch w 1976 
r. 

– określa 
cele i 
opisuje 
działalność 
KOR-u 

 

kich, Leszka 
Moczulskie
go, Anny 
Walentynow
icz 

– wyjaśnia, 
dlaczego 
władze 
komunistyc
zne w 
mniejszym 
stopniu niż 
dotąd 
represjonow
ały 
ugrupowani
a 
opozycyjne 

– 
charakteryz
uje rozwój 
organizacji 
opozycyjny
ch w latach 
70. XX w. 

2. 
Powstani
e 
„Solidarn
ości” 

1. Strajki 
sierpniow
e 

2. Utworzen
ie NSZZ 
„Solidarn
ość” 

3. I Zjazd 
NSZZ 
„Solidarn
ość” 

4. Na 
drodze do 
konfronta
cji 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
wydarzenia 
sierpniowe, 
NSZZ 
„Solidarnoś
ć” 

– zna datę: 
strajków 
sierpniowyc
h (VIII 
1980) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Lecha 
Wałęsy 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
skutki 
strajków 
sierpniowyc
h w 1980 r. 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
strajk 
okupacyjny
, strajk 
solidarnośc
iowy, 21 
postulatów, 
porozumie
nia 
sierpniowe 

– zna daty: 
porozumie
ń 
sierpniowy
ch (31 VIII 
1980), 
powstania 
NSZZ 
„Solidarnoś
ć” (IX 
1980) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Anny 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Międzyzakł
adowy 
Komitet 
Strajkowy 
(MKS), 
karnawał 
„Solidarnoś
ci” 

– zna daty: 
przejęcia 
władzy 
przez W. 
Jaruzelskieg
o (1981), I 
zjazdu 
NSZZ 
„Solidarnoś
ć” (IX–X 
1981) 
porozumień 
szczecińskic
h (VIII 
1980), 
porozumień 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
kryzys 
bydgoski 

– zna daty: 
zamachu na 
Jana Pawła 
II (V 1981), 
kryzysu 
bydgoskieg
o (III 1981) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Ryszarda 
Kuklińskie
go, 
Jimmy’ego 
Cartera 

– 
przedstawia 
reakcję 
ZSRS na 
wydarzenia 

 



 Walentyno
wicz, 
Stanisława 
Kani, 
Wojciecha 
Jaruzelskie
go 

– omawia 
przebieg 
wydarzeń 
sierpniowy
ch 

– wyjaśnia, 
w jaki 
sposób 
władze 
komunistyc
zne w 
Polsce 
przygotow
ywały się 
do 
konfrontacj
i siłowej z 
opozycją 

jastrzębskic
h (IX 1980) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Bogdana 
Borusewicz
a, Andrzeja 
Gwiazdy, 
Mieczysław
a 
Jagielskiego 

– omawia 
działalność 
NSZZ 
„Solidarnoś
ć” w okresie 
tzw. 
karnawału 
„Solidarnoś
ci” 

w Polsce w 
1980 r. 

 

3. Stan 
wojenny i 
schyłek 
PRL 

1. Wprowad
zenie 
stanu 
wojenneg
o 

2. Świat 
wobec 
sytuacji w 
Polsce 

3. Reakcja 
społeczeń
stwa 

4. Opozycja 
antykomu
nistyczna 
poza 
„Solidarn
ością” 

5. Ostatnie 
lata PRL 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
stan 
wojenny 

– zna daty: 
wprowadze
nia stanu 
wojennego 
(12/13 XII 
1981), 
zniesienia 
stanu 
wojennego 
(22 VII 
1983) 

– 
identyfikuje 
postacie: 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Wojskowa 
Rada 
Ocalenia 
Narodoweg
o (WRON), 
ZOMO, 
internowan
ie 

– zna daty: 
pacyfikacji 
kopalni 
Wujek (16 
XII 1981), 
przyznania 
Pokojowej 
Nagrody 
Nobla L. 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Tymczasow
a Komisja 
Koordynacy
jna NSZZ 
„Solidarnoś
ć”, 
Ogólnopols
kie 
Porozumien
ie 
Związków 
Zawodowyc
h (OPZZ) 

– zna daty: 
zawieszenia 
stanu 
wojennego 

Uczeń: 

– zna daty: 
zamordowa
nia G. 
Przemyka 
(1983) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Kornela 
Morawiecki
ego 

– 
charakteryz
uje 
opozycję 
antykomuni
styczną w 
Polsce w 

Uczeń: 

– ocenia 
postawy 
społeczeńs
twa wobec 
stanu 
wojennego 



Wojciecha 
Jaruzelskie
go, Lecha 
Wałęsy 

– 
przedstawia 
okolicznośc
i 
wprowadze
nia stanu 
wojennego 
w Polsce 

– wskazuje 
wydarzenia, 
które 
doprowadzi
ły do 
upadku 
komunizmu 
w Polsce 

 

Wałęsie 
(1983) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Jerzego 
Popiełuszki 

– 
charakteryz
uje 
przebieg 
stanu 
wojennego 
w Polsce 

– 
przedstawi
a reakcję 
społeczeńst
wa na stan 
wojenny  

– omawia 
okolicznoś
ci 
zniesienia 
stanu 
wojennego 
w Polsce 

(XII 1982), 
powstania 
OPZZ 
(1984), 
zamordowa
nia ks. J. 
Popiełuszki 
(1984) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Grzegorza 
Przemyka, 
Zbigniewa 
Bujaka, 

Władysława 
Frasyniuka, 
Bogdana 
Lisa 

– 
przedstawia 
reakcję 
świata na 
sytuację w 
Polsce w 
okresie 
stanu 
wojennego 

– 
charakteryz
uje sytuację 
PRL po 
zniesieniu 
stanu 
wojennego 

latach 80. 
XX w. 

TSW – 
Jak 
Pomarań
czowa 
Alternaty
wa 

walczyła 
z 
komuniz
mem? 

1. Początki 
Pomarańc
zowej 
Alternaty
wy 

2. Po co 
robić 
happenin
gi? 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Pomarańcz
owa 
Alternatyw
a 

– zna datę: 
szczytu 

Uczeń: 

– zna daty: 
pierwszych 
akcji 
ulicznych 
Pomarańcz
owej 
Alternatyw
y (1981), 
końca 

Uczeń: 

– 
identyfikuje 
postać: 
Krzysztofa 
Skiby 

– 
przedstawia 
okoliczności 
powstania 

Uczeń: 

– wyjaśnia, 
jak władze 
reagowały 
na akcje 
Pomarańcz
owej 
Alternatyw
y 

Uczeń: 

– ocenia 
wpływ 
Pomarańc
zowej 
Alternaty
wy na 
kształtowa
nie postaw 
antykomu



3. We 
Wrocławi
u 

4. Działalno
ść 
po 
Okrągłym 
Stole 

aktywności 
ulicznej 
Pomarańcz
owej 
Alternatyw
y (1988) 

 

 

działalnośc
i 
Pomarańcz
owej 
Alternatyw
y (1990) 

– 
identyfikuj
e postać: 
Waldemara 
Fydrycha 

– wyjaśnia, 
jakie idee 
przyświeca
ły 
Pomarańcz
owej 
Alternatyw
ie 

– wymienia 
przykłady 
akcji 
Pomarańcz
owej 
Alternatyw
y 

Pomarańczo
wej 
Alternatywy 

– 
przedstawia 
stosunek 
Polaków do 
akcji 
podejmowa
nych przez 
działaczy 
Pomarańczo
wej 
Alternatywy 

 

– omawia 
działalność 
Pomarańcz
owej 
Alternatyw 
po 
Okrągłym 
Stole 

nistycznyc
h i 
obalenie 
komunizm
u 

 

4. 
Rozpad 
bloku 
wschodni
ego 

1. Kryzys 
ZSRS i 
zmiana 
sytuacji 
międzyna
rodowej 

2. Próby 
reform w 
ZSRS 

3. Jesień 
Ludów 

4. Rozpad 
ZSRS 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
pierestrojka
, Jesień 
Ludów 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Ronalda 
Reagana, 
Michaiła 
Gorbaczow
a 

– 
przedstawia 
rolę 
Michaiła 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
głasnost, 
uskorienie, 
aksamitna 
rewolucja, 
Wspólnota 
Niepodległ
ych Państw 
(WNP) 

– zna daty: 
obalenia 
komunizm
u w Polsce, 
Bułgarii,  
Rumunii i 
na 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
mudżahedin
i, dżihad, 
efekt 
domina, 
Konferencja 
Bezpieczeńs
twa i 
Współpracy 
w Europie 
(KBWE), 
komitety 
helsińskie, 
Karta 77 

– zna daty: 
interwencji 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„imperium 
zła”, pucz 
Janajewa 

– zna daty: 
puczu 
Janajewa 
(1991), 
rozwiązania 
RWPG i 
Układu 
Warszawski
ego (1991) 

– 
identyfikuje 
postać: 

Uczeń: 

– ocenia 
rolę M. 
Gorbaczo
wa i R. 
Reagana w 
zmianie 
układu sił 
w polityce 
międzynar
odowej 

 



Gorbaczow
a w upadku 
komunizmu 
w 
państwach 
bloku 
wschodnieg
o 

 

Węgrzech 
(1989-
1990), 
rozpadu 
ZSRS 
(1990), 
zjednoczen
ia Niemiec 
(1990), 
rozwiązani
a ZSRS 
(XII 1991) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Václava 
Havla, 
Borysa 
Jelcyna 

– 
przedstawi
a przejawy 
kryzysu 
ZSRS w 
latach 80. 
XX w. 

– wymienia 
próby 
reform w 
ZSRS i 
określa ich 
skutki 
polityczne 

– wyjaśnia 
okolicznoś
ci rozpadu 
ZSRS 

zbrojnej 
ZSRS w 
Afganistani
e (1979–
1989), 
przejęcia 
władzy 
przez M. 
Gorbaczowa 
(1985), 
katastrofy w 
Czarnobylu 
(1986), 
ogłoszenia 
niepodległo
ści przez 
Litwę 
(1990) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Nicolae 
Ceauşescu 

– 
charakteryz
uje politykę 
R. Reagana 
i jej wpływ 
na zmianę 
sytuacji 
międzynaro
dowej 

– 
charakteryz
uje 
wydarzenia 
Jesieni 
Ludów w 
państwach 
bloku 
wschodnieg
o 

– omawia 
proces 
rozpadu 
ZSRS, 
uwzględniaj

Giennadija 
Janajewa 

– wyjaśnia, 
jakie były 
przyczyny 
rozwiązania 
RWPG 

i Układu 
Warszawski
ego 

– wyjaśnia 
znaczenie 
katastrofy 
w 
Czarnobylu 
dla Europy 
i ZSRS 

 



ąc 
powstanie 
niepodległy
ch państw w 
Europie 

5. 
Początek 
III 
Rzeczypo
spolitej 

1. Geneza 
Okrągłeg
o Stołu 

2. Okrągły 
Stół 

3. Wybory 
czerwcow
e 

4. Budowa 
III 
Rzeczypo
spolitej 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
obrady 
Okrągłego 
Stołu, 
wybory 
czerwcowe 

– zna daty: 
obrad 
Okrągłego 
Stołu (II–IV 
1989), 
wyborów 
czerwcowy
ch (4 VI 
1989) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Lecha 
Wałęsy, 
Wojciecha 
Jaruzelskie
go 

– wskazuje 
wydarzenia, 
które 
doprowadzi
ły do 
upadku 
komunizmu 
w Polsce 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Obywatels
ki Klub 
Parlamenta
rny (OKP), 
sejm 
kontraktow
y, 
hiperinflacj
a 

– zna daty: 
wyboru W. 
Jaruzelskie
go na 
prezydenta 
(VII 1989), 
powołania 
rządu T. 
Mazowieck
iego (12 IX 
1989) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Tadeusza 
Mazowieck
iego, 
Bronisława 
Geremka, 
Jarosława 
Kaczyńskie
go 

– podaje 
postanowie
nia i skutki 
obrad 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Urząd 
Ochrony 
Państwa 
(UOP), 
weryfikacja 

– zna daty: 
ponownego 
zalegalizow
ania NSZZ 
„Solidarnoś
ć” (IV 
1989), 
przyjęcia 
nazwy 
Rzeczpospo
lita 

Polska (29 
XII 1989)  

– 
identyfikuje 
postacie: 
Czesława 
Kiszczaka, 
Leszka 
Balcerowicz
a, 
Krzysztofa 
Skubiszews
kiego 

– omawia 
okoliczności 
zwołania 
Okrągłego 
Stołu 

– 
przedstawia 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu 
„gruba 
linia”/„grub
a kreska” i 
problem z 
jego 
rozumienie
m 

– zna datę: 
debaty 
Miodowicz
–Wałęsa 
(XI 1988) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Alfreda 
Miodowicz
a, 
Mieczysław
a 
Rakowskie
go 

 

Uczeń: 

– ocenia 
znaczenie 
obrad 
Okrągłego 
Stołu dla 
przemian 
polityczny
ch w 
Polsce 

 



Okrągłego 
Stołu 

– 
prezentuje 
następstwa 
wyborów 
czerwcowy
ch 

reformy 
rządu T. 
Mazowiecki
ego 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V 

ROZDZIAŁ VI: POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE 

1. Europa 
po 
rozpadzie 
ZSRS 

1. Europa na 
przełomie 
XX i XIX 
wieku 

2. Rosja w 
nowej 
rzeczywis
tości 

3. Wojna w 
Czeczenii 

4. Wojna w 
Jugosławi
i 

Uczeń: 

– zna datę: 
wejścia 
Polski, 
Czech i 
Węgier do 
NATO 
(1999) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Władimira 

Putina 

– wyjaśnia 
okolicznośc
i wstąpienia 
Polski, 
Czech i 
Węgier do 
NATO 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Wspólnota 
Niepodległ
ych Państw 
(WNP) 

– zna daty: 
powstania 
Wspólnoty 
Niepodległ
ych Państw 
(1991), 
pomarańcz
owej 
rewolucji 
(2004), 
rozpadu 
Jugosławii 
(1991–
1992) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Billa 
Clintona, 
Borysa 
Jelcyna 

– 
charakteryz
uje rządy 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Euromajdan
, rewolucja 
róż 

– zna daty: 
wojny w 
Jugosławii 
(1991–
1995), 
ludobójstwa 
w 
Srebrenicy 
(1995),  
porozumieni
a w Dayton 
(XI 1995), 
rewolucji 
róż (2004), 
Euromajdan
u 
(2013/2014) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Aleksandra 
Łukaszenki, 
Wiktora 

Janukowycz
a, Wiktora 
Juszczenki, 
Micheila 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
oligarchia 

– zna daty: 
I wojny 
czeczeńskie
j (1994–
1996), II 
wojny 
czeczeńskie
j (1999–
2009), 
wojny o 
Osetię 
Południową 
(2008) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Dżochara 

Dudajewa, 
Ramzana 
Kadyrowa 

– 
charakteryz
uje sytuację 
polityczną 
na 
Kaukazie i 
w 

Uczeń: 

– ocenia 
rolę W. 
Putina w 
przywróce
niu Rosji 
roli 
mocarstwa 



W. Putina 
w Rosji 

– wymienia 
problemy, z 
jakimi 
spotkały się 
podczas 
transforma
cji 
ustrojowej 
kraje 
postsowiec
kie 

– 
prezentuje 
skutki 
rozpadu 
Jugosławii 

 

Saakaszwile
go 

– omawia 
proces 
demokratyz
acji Ukrainy 
i Gruzji 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
skutki 
wojen w 
byłej 
Jugosławii i 
Czeczenii 

Naddniestrz
u 

 

TSW – 
Terroryz
m w 
walce o 
niepodleg
łość 

1. Pierwsze 
zamachy 

2. Śmierć w 
teatrze 

3. Atak na 
szkołę 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
terroryzm 

– wyjaśnia 
przyczyny 
narodzin 
terroryzmu 
czeczeńskie
go 

 

Uczeń: 

– zna datę: 
zamachu na 
szkołę w 
Biesłanie 
(2004) 

– wymienia 
przykłady 
zamachów 
terrorystyc
znych 
organizowa
nych przez 
bojownikó
w 
czeczeński
ch 

– omawia 
skutki 
społeczne i 
polityczne 
zamachów 
bojownikó
w 

Uczeń: 

– zna datę: 
zamachu w 
teatrze na 
Dubrowce 
(2002) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Szamila 
Basajewa 

– opisuje 
przebieg 
zamachu na 
teatr na 
Dubrowce 

– 
przedstawia 
przyczyny, 
przebieg i 
skutki 
zamachu na 
szkołę w 
Biesłanie 

Uczeń: 

– zna datę: 
pierwszego 
ataku 
terrorystycz
nego w 
Rosji 
przeprowad
zonego 
przez 
bojownikó
w 
czeczeńskic
h (1995) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Wiktora 

Czernomyr
dina 

– omawia 
przebieg i 
skutki 
zamachu na 
szpital w 

Uczeń: 

– ocenia 
postawy 
bojownikó
w 
czeczeński
ch i 
postawę 
władz 
rosyjskich 
wobec 
problemu 
czeczeński
ego 



czeczeński
ch 

 

 Budionnow
sku 

– opisuje 
działania 
władz 
rosyjskich 
skierowane 
przeciwko 
terrorystom 
czeczeński
m 

 

2. 
Konflikty 
na 
świecie 
po 1989 
roku 

1. Daleki 
Wschód 

2. Kraje 
afrykańsk
ie 

3. Współcze
sne 
konflikty 
na 
świecie  

4. Konflikt 
palestyńs
ko-
izraelski 

5. Wojna z 
terroryzm
em 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Al-Kaida 

– zna datę: 
ataku na 
World 
Trade 
Center (11 
IX 2001) 

– 
identyfikuje 
postać: 
George’a 
W. Busha 

– wyjaśnia 
przyczyny i 
skutki 
wojny z 
terroryzme
m po 2001 
r. 

– 
przedstawia 
przyczyny 
dominacji 
USA we 
współczesn
ym świecie 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
polityka 
neokolonial
izmu, 
apartheid, 
Autonomia 

Palestyńska 

– zna datę: 
inwazji 
USA na 
Irak (2003) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Osamy bin 
Ladena, 
Saddama 
Husajna 

– wyjaśnia, 
na czym 
polega 
polityka 
neokolonial
izmu i jakie 
niesie za 
sobą skutki  
– 
przedstawi
a 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
masakra na 
placu 
Tiananmen, 
talibowie, 
tzw. 
Państwo 
Islamskie 

– zna daty: 
porozumieni
a izraelsko-
palestyńskie
go w Oslo 
(1993), 
masakry na 
placu 
Tiananmen 
(VI 1989), 
wybuchu 
wojny w 
Syrii (2011), 
aneksji 
Krymu 
(2014) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Nelsona 
Mandeli, 
Jasira 

Uczeń: 

– zna daty: 
ludobójstw
a w 
Rwandzie 
(1994),  

wybuchu 
wojny 
domowej w 
Jemenie 
(2015) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Baszara al-
Asada 

– wyjaśnia, 
dlaczego 
manifestacj
a chińskich 
studentów 
w 1989 r. 
zakończyła 
się 
niepowodze
niem 

– wyjaśnia, 
jakie są 
przyczyny 
współczesn
ych 

Uczeń: 

– ocenia 
problem 
terroryzm
u  

– ocenia 
wpływ 
USA na 
sytuację 
polityczną 
współczes
nego 
świata 



przyczyny i 
charakter 
wojny w 
Iraku 

– omawia 
zjawisko 
terroryzmu 
islamskieg
o 

Arafata, 
Icchaka 
Rabina, 
Szimona 

Peresa 

– 
przedstawia 
rozwój 
gospodarczy 
Chin i 
Japonii w 
drugiej 
połowie XX 
w. 

 

konfliktów 
w Afryce 

 

3. Polska 
w latach 
90. XX 
wieku 

1. Reformy 
gospodarc
ze 

2. Koszty 
społeczne 
transform
acji 
ustrojowe
j 

3. Rozpad 
obozu 
solidarnoś
ciowego 

4. Sytuacja 
wewnętrz
na Polski 

5. Konstytuc
ja 
Rzeczypo
spolitej 
Polskiej 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
gospodarka 
wolnorynko
wa, 
prywatyzacj
a 

– zna datę: 
uchwalenia 
Konstytucji 
RP (2 IV 
1997) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Tadeusza 
Mazowieck
iego, Lecha 
Wałęsy, 
Aleksandra 
Kwaśniews
kiego, 
Lecha 
Kaczyńskie
go 

– wymienia 
najistotniejs

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
plan 
Balcerowic
za, 
bezrobocie, 
pluralizm 
polityczny 

– zna daty: 
wdrożenia 
planu 
Balcerowic
za (1990), 
wyboru L. 
Wałęsy na 
prezydenta 
(XII 1990), 
pierwszych 
w pełni 
demokratyc
znych 
wyborów 
do 
parlamentu 
(27 X 
1991), 
wyboru A. 
Kwaśniews

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
„wojna na 
górze” 

– zna daty: 
początku 
„wojny na 
górze” 
(1990), 
uchwalenia 
małej 
konstytucji 
(X 1992), 
noweli 
grudniowej 
(XII 1989), 
reformy 
administrac
yjnej (1997) 

– 
identyfikuje 
postacie: 
Jana 
Krzysztofa 
Bieleckiego, 
Jarosława 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
popiwek 

– zna datę: 
rozwiązania 
PZPR (I 
1990) 

 

Uczeń: 

– ocenia 
przemiany 
polityczne 
i 
gospodarc
ze w 
Polsce po 
1989 r. 



ze 
przemiany 
ustrojowe i 
ekonomiczn
e III 
Rzeczyposp
olitej 

 

kiego na 
prezydenta 
(1995), 
wyboru L. 
Kaczyńskie
go na 
prezydenta 
(2005) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Leszka 
Balcerowic
za, Jacka 
Kuronia, 
Ryszarda 
Kaczorows
kiego 

– omawia 
założenia, 
realizację i 
skutki 
gospodarcz
e planu 
Balcerowic
za 

– wyjaśnia 
przyczyny 
rozpadu 
obozu 
solidarnośc
iowego 

– wymienia 
reformy 
przeprowad
zone pod 
koniec lat 
90. XX w. 

– omawia 
podstawy 
ustrojowe 
III 
Rzeczypos
politej w 
świetle 

Kaczyńskie
go  

– omawia 
koszty 
społeczne 
reform 
gospodarczy
ch  

– 
charakteryz
uje scenę 
polityczną 
pierwszych 
lat 
demokratyc
znej Polski 

– 
przedstawia 
proces 
budowania 
podstaw 
prawnych 
III 
Rzeczyposp
olitej 

 



konstytucji 
z 1997 r.  

4. Polska 
w NATO i 
EU 

1. Polityka 
zagranicz
na 

2. Polska 
droga do 
UE 

3. Polskie 
społeczeń
stwo 
wobec 
Unii 

4. Polska w 
struktura
ch NATO 

5. Polska w 
wojnie z 
terroryzm
em 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
NATO, 
Unia 
Europejska 

– zna daty: 
przyjęcia 
Polski do 
NATO (12 
III 1999), 
wejścia 
Polski do 
UE (1 V 
2004) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Aleksandra 
Kwaśniews
kiego 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
skutki 
przystąpieni
a Polski do 
NATO i UE 

– wymienia 
korzyści, 
jakie 
przyniosła 
Polsce 
integracja z 
UE oraz 
wejście do 
NATO 

 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
referendum 
akcesyjne 

– zna daty: 
referendum 
akcesyjneg
o (VI 
2003), 
udziału 
wojsk 
polskich w 
wojnie w 
Afganistani
e (2002) i 
Iraku 
(2003) 

– 
identyfikuj
e postacie: 
Bronisława 
Geremka, 
Billa 
Clintona, 
Borysa 
Jelcyna 

– wymienia 
i omawia 
etapy 
integracji 
Polski z 
UE 

– 
przedstawi
a postawy 
Polaków 
wobec 
problemu 
integracji 
Polski z 
UE 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów:  
Trójkąt 
Weimarski, 
program 
„Partnerstw
o dla 
Pokoju” 

– zna daty: 
podpisania 
Układu 
europejskie
go (XII 
1991), 
powstania 
Trójkąta 
Weimarskie
go (1991), 
wyjścia 
ostatnich 
wojsk 
rosyjskich z 
Polski 
(1993), 
podpisania 
protokołu 
akcesyjnego 
Polski do 
Paktu 
Północnoatl
antyckiego 
(1997), 
podpisania 
Traktatu 
nicejskiego 
(2000) 

– 
identyfikuje 
postać: 
Włodzimier
za 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Środkowoe
uropejskie 
Porozumien
ie 

o Wolnym 
Handlu 
(CEFTA), 
grupa 
luksemburs
ka  

 

– opisuje 
udział 
Polski w 
wojnie z 
terroryzme
m 

 

Uczeń: 

– ocenia 
rezultaty 
polskiego 
członkost
wa w 
NATO i 
UE 



– omawia 
konsekwen
cje 
członkostw
a Polski w 
NATO 

Cimoszewic
za 

– określa 
główne 
kierunki 
polskiej 
polityki 
zagranicznej 

– wymienia 
i omawia 
etapy 
polskiej 
akcesji do 
NATO 

5. Świat w 
erze 
globalizacj
i 

1. Globaliza
cja 

2. Rewolucj
a 
informacy
jna 

3. Kultura 
masowa 

4. Globalna 
wioska 
czy 
globalne 
miasto? 

5. Współcze
sne 
migracje 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
internet, 
telefonia 
komórkowa
, 
globalizacja 

– wyjaśnia, 
jakie szanse 
i zagrożenia 
niesie za 
sobą 
globalizacja 

– omawia 
zalety i 
wady 
nowych 
środków 
komunikacj
i 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
amerykaniz
acja, 
kultura 
masowa 

– opisuje 
przejawy 
globalizacji 
we 
współczesn
ym świecie 

– wskazuje 
cechy 
współczesn
ej kultury 
masowej 

– opisuje 
zjawisko 
amerykaniz
acji  

– 
przedstawi
a 
konsekwen
cje wzrostu 
poziomu 
urbanizacji 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
antyglobaliś
ci, bogata 
Północ, 
biedne 
Południe,  
„globalna 
wioska” 

– wymienia 
poglądy 
przeciwnikó
w 
globalizacji 

– 
przedstawia 
skutki 
rozwoju 
turystyki 

– omawia 
przyczyny, 
kierunki i 
skutki 
ruchów 
migracyjnyc
h we 
współczesn
ym świecie 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
Dolina 
Krzemowa 

– omawia 
szanse i 
niebezpiecz
eństwa dla 
człowieka, 
wynikające 
ze 
współczesn
ych zmian 
cywilizacyj
nych 

 

Uczeń: 

– ocenia 
skutki 
zjawiska 
amerykani
zacji 
kultury na 
świecie 



współczesn
ego świata  

– wyjaśnia, 
na czym 
polega 
zjawisko 
przeludnien
ia 

 

6. 
Wyzwania 
współczes
nego 
świata 

1. Problemy 
demografi
czne 

2. Nierówno
ści 
społeczne 

3. Przestępc
zość 
zorganizo
wana 

4. Zagrożeni
e 
terrorysty
czne 

5. Zagrożeni
a 
ekologicz
ne 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminu: 
przeludnien
ie 

– wymienia 
najważniejs
ze 
zagrożenia 
społeczne 
współczesn
ego świata 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
bogata 
Północ, 
biedne 
Południe 

– wymienia 
problemy 
demografic
zne 
współczesn
ego świata 

– wskazuje 
rejony 
świata, w 
których 
występują 
największe 
nierównośc
i społeczne 

– 
prezentuje 
zagrożenia 
ekologiczn
e 
współczesn
ego świata 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
Czarna 
Afryka, 
Europol, 
efekt 
cieplarniany 

– określa 
przyczyny i 
skutki 
narastania 
nierówności 
społecznych 
we 
współczesn
ym świecie 

– wyjaśnia, 
jakie 
zagrożenia 
niesie za 
sobą 
przestępczo
ść 
zorganizowa
na 

– 
przedstawia 
działania 
współczesne
go świata na 
rzecz 
poprawy 
stanu 
ekologiczne

Uczeń: 

– wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
arabska 
wiosna, 
Państwo 
Islamskie, 
protokół z 
Kioto 

– zna daty: 
wejścia w 
życie 
protokołu z 
Kioto 
(2005), 
arabskiej 
wiosny 
(2010–
2013) 

– 
przedstawia 
przyczyny i 
skutki 
przemian w 
świecie 
arabskim w 
latach 
2010–2013 

– wyjaśnia, 
na czym 
polegają 
kontrasty 
społeczne 
we 
współczesn
ym świecie 

Uczeń: 

– 
przedstawi
a działania 
podejmow
ane w celu 
niwelowan
ia 
problemó
w 
demografi
cznych, 
społeczny
ch i 
ekologiczn
ych we 
współczes
nym 
świecie 



go naszej 
planety 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VII 

 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WOS  DLA KLASY VIII SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

 
Ocena niedostateczna: 

  

Uczeń: 

- nie opanował  podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej wiedzy, 
- nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela,, 
- nie odrabia prac domowych i nie wykonuje poleceń nauczyciela, 
- przeważnie nie jest przygotowany do zajęć, nie dba o zeszyt, 
- nie posiada podstawowych wiadomości o otaczającym go świecie.  
 

 

 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

- ma duże braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela, 
- nie jest aktywny na lekcji, ale pracuje na miarę swoich możliwości, 
- często nie wykonuje zadań domowych, 
- nie pracuje systematycznie,  
- niesystematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy – nie uzupełnia braków, nie dba o estetykę. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania, 
- ma problemy z samodzielnym wykorzystaniem wiedzy, 
-    trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 
- sporadycznie zabiera głos na lekcji, 
- odrabia obowiązkowe prace domowe, 
- nie ma braków w notatkach. 

 

 

 

Ocena dobra: 



Uczeń: 

-  opanował  w stopniu zadowalającym wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 
nauczania i posiada ogólną wiedzę o otaczającym świecie, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania o  średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela , 
- bierze czynny udział w lekcji, bywa kreatywny, 
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe, 
- potrafi skorzystać ze źródeł informacji przygotowanych przez nauczyciela, 
-     starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data, wszystkie 
notatki  i zadania). 

Ocena bardzo dobra:  

 

Uczeń: 

- opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności  przewidziany w programie nauczania dla 

swojego poziomu edukacyjnego, 

- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- jest kreatywny, 

- potrafi prowadzić dyskusje na tematy związane z omawianymi zagadnieniami, 

- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe, 

- dociera do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela, 

-       starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data, wszystkie 

notatki  i zadania). 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

- twórczo i samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

- z zaangażowaniem wykonuje prace samodzielne, 

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac, 

- umie samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji , 

-       starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data, wszystkie 

notatki  i zadania), 

-       bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

 

Szczegółowe kryteria oceniania: 

Dział 1:  Człowiek, grupy społeczne, rodzina. 



Ocena 
dopuszczająca: 

Ocena 
dostateczna: 

Ocena dobra: Ocena bardzo 
dobra: 

Ocena celująca: 

• Potrafi 
wymienić 
czynniki, które 
kształtują 
człowieka jako 
jednostkę. 

• Wie, czym się 
zajmuje 
przedmiot 
wiedza o 
społeczeństwie. 

• Wie, czym są 
komunikaty 
werbalne i 
niewerbalne. 

• Potrafi podać 
przykłady nauk 
humanistycznych
. 

• Rozumie zasady 
komunikowania 
się i je stosuje. 

• Wymienia 
elementy 
osobowości 
człowieka. 

• Zna znaczenie 
słowa 
asertywność. 

• Wie, jak 
przygotować 
samodzielnie 
prezentację i 
publicznie ją 
przedstawić. 

• Potrafi 
wymienić i 
opisać 
dziedziny 
humanistyki, 
które tworzą 
wiedzę o 
społeczeństwie. 

• Opisuje 
elementy 
osobowości 
człowieka i 
określa, jak 
wpływają na 
różnorodność 
ludzi. 

• Potrafi 
wskazać 
zachowania 
asertywne. 

 

• Opisuje 
najważniejsze 
zasady 
skutecznego 
komunikowania 
się. 

• Potrafi 
samodzielnie 
przygotować 
autoprezentację. 

• Wie, czym są 
zbiorowości 
społeczne. 

• Wie, czym są 
normy grupowe. 

 

• Potrafi wskazać 
przykłady potrzeb 
pierwotnych – 
biologicznych 
oraz wtórnych – 
psychicznych i 
społecznych. 

• Wyjaśnia pojęcie 
socjalizacja. 

• Wie, czym są: 
interakcja i więzi 
społeczne. 

 

• 
Charakteryzuj
e człowieka 
jako istotę 
społeczną i 
podaje 
stosowne 
przykłady. 

• Wymienia 
różne rodzaje 
więzi 
społecznych. 

• Wie, jaką 
funkcję pełnią 
role 
społeczne. 

 

• Charakteryzuje 
potrzeby 
ludzkie z 
uwzględnienie
m ich podziału. 

• Wyjaśnia, jaką 
funkcję pełni 
społeczeństwo 
w procesie 
socjalizacji. 

• Charakteryzuje 
różne rodzaje 
więzi 
społecznych. 

• Potrafi 
wskazać, jak 
poszczególne 
grupy 
wpływają na 
odgrywane 
przez nas role 
społeczne. 

• Opisuje rolę 
więzi 
społecznych w 
budowaniu relacji 
społecznych. 

• Opisuje 
człowieka jako 
istotę społeczną, 
używając 
poznanych pojęć. 

 



 

• Wie, jaką rolę w 
społeczeństwie 
odgrywa 
rodzina. 

• Potrafi 
wymienić 
wartości ważne 
dla rodziny. 

• Wie, czym są 
grupy społeczne. 

• Dokonuje 
podziału grup 
społecznych na 
formalne i 
nieformalne, 
pierwotne i 
wtórne, duże i 
małe. 

• Wskazuje 
przyczyny 
powstawania 
konfliktów. 

 

• Zna sposoby 
rozwiązywani
a konfliktów. 

• Wie, jakimi 
metodami 
można 
osiągnąć 
kompromis. 

 

• Charakteryzuje 
wybrane 
zbiorowości 
społeczne. 

• Potrafi określić 
rolę 
zbiorowości w 
życiu 
społecznym. 

• Charakteryzuje 
różne sposoby 
podejmowania 
decyzji w 
grupie oraz 
wskazuje ich 
dobre i złe 
strony. 

• Wymienia 
najważniejsze 
rodzaje 
konfliktów. 

 

• Charakteryzuje 
różne grupy 
społeczne, 
wskazując ich 
specyficzne 
cechy. 

• Określa, jaką rolę 
odgrywają różne 
grupy społeczne. 

• Wskazuje 
sposoby 
rozwiązania 
prostego 
konfliktu 
interpersonalnego 
na drodze 
kompromisu. 

 

• Potrafi 
scharakteryzowa
ć klasę szkolną, 
pozalekcyjne 
koło 
zainteresowań. 

• Opisuje życie 
społeczności 
szkolnej. 

 

• Opisuje rodzinę 
jako grupę 
społeczną. 

• Wie, czym są 
rodziny 
dwupokoleniowe i 
wielopokoleniowe
; rozumie, na 
czym polega rola 
rodziców i osób 
starszych. 

• Potrafi 
wymienić akty 
prawne, które 
opisują 
rodzinę. 

• Zna prawa i 
obowiązki 
rodziców i 
dzieci. 

 

• Wymienia i 
opisuje 
podstawowe 
funkcje 
pełnione przez 
rodzinę. 

• Analizuje 
wartości ważne 
dla rodziny. 

• Opisuje prawa 
i obowiązki 
rodziców i 
dzieci. 

• Zna 
współczesne 
typy rodziny. 

 

 

• Analizuje wpływ, 
jaki rodzina 
wywiera na 
dzieci. 

 

• Potrafi dokonać 
oceny swoich 
umiejętności i 

• Zna i rozumie 
zasady 
racjonalnego 

• Umie 
wyjaśnić rolę i 
znaczenie 

• Przedstawia 
rolę rodziców i 
osób starszych 

• Wyjaśnia, że 
współudział w 
planowaniu 



zainteresowań 
zawodowych. 

 

gospodarowania 
budżetem 
domowym. 

• Rozumie pojęcie 
deficyt 
budżetowy i wie, 
jak uniknąć 
deficytu 
budżetowego. 

gospodarstwa 
domowego w 
gospodarce 
państwa. 

• Potrafi 
zaplanować i 
rozpisać 
zrównoważon
y budżet. 

 

w rodzinie oraz 
umie 
skorzystać z ich 
doświadczenia 
pomocnego 
podczas 
projektowania 
budżetu. 

 

budżetu jest 
przejawem 
postawy 
obywatelskiej i 
patriotycznej. 

• Rozwija postawę 
odpowiedzialnośc
i i 
przedsiębiorczośc
i w codziennym 
życiu 
gospodarstwa 
domowego. 

 

• Wyjaśnia, czym 
są mała 
ojczyzna i 
region. 

    

• Znajduje 
podstawowe 
informacje na 
temat swojej 
gminy i swojego 
regionu. 

• Wie jak 
tworzony jest 
budżet gminy. 

    

  

Dział II : Społeczność szkolna, lokalna i regionalna 

Ocena 
dopuszczająca: 

Ocena 
dostateczna: 

Ocena dobra: Ocena bardzo 
dobra: 

Ocena celująca: 

• Potrafi 
scharakteryzow
ać klasę 
szkolną, 
pozalekcyjne 
koło 
zainteresowań. 

• Opisuje życie 
społeczności 
szkolnej. 

 

• Zna strukturę 
polskiego 
systemu 
edukacyjnego. 

• Wskazuje 
najważniejsze 
prawa, jakie ma 
samorząd 
szkolny. 

 

• Wie, czym jest 
samorządność, 
podaje 
przykłady 
rodzajów 
samorządów. 

• Podaje 
najważniejsze 
zasady wyboru 
samorządu 
szkolnego. 

 

• Wskazuje, co 
najmniej kilka 
ważnych 
funkcji, które 
pełni szkoła. 

• Opisuje 
funkcje szkoły 
w systemie 
edukacji. 

• 
Charakteryzuje 
strukturę 
polskiego 

• Uzasadnia 
znaczenie 
samorządności w 
państwie. 

• Wyjaśnia, na 
przykładzie 
wyborów do 
organów 
samorządu 
szkolnego, 
stosowanie 
procedur 
demokratycznyc



systemu 
edukacyjnego. 

• Podaje, jaką 
rolę w życiu 
społeczności 
szkolnej 
odgrywa 
samorząd. 

• 
Charakteryzuje 
działania 
samorządu 
uczniowskiego. 

 

h w życiu szkoły 
oraz grup, w 
których 
uczestniczy. 

 

• Zna prawa i 
obowiązki 
ucznia. 

• Rozpoznaje 
przypadki 
łamania praw 
ucznia w swoim 
otoczeniu. 

 

• Zna prawa i 
obowiązki 
pracowników 
szkoły. 

• Zna instytucje 
zajmujące się 
ochroną praw 
ucznia. 

 

• Potrafi 
wskazać, z 
jakich aktów 
prawnych 
wynikają prawa 
ucznia. 

• Wymienia akty 
prawa 
szkolnego, w 
których 
zapisane są jego 
prawa. 

 

• Wskazuje i 
opisuje źródła 
praw ucznia. 

• Potrafi opisać 
sytuacje 
szkolne, w 
których 
występują 
przykłady praw 
i obowiązków 
szkolnych. 

• Potrafi 
określić w 
konkretnych 
przypadkach, 
jakie prawa 
ucznia są 
naruszane. 

• Przedstawia 
sposoby 
dochodzenia 
praw, które 
zostały 
naruszone. 

 

• Dostrzega 
zależność między 
godnością ludzką 
a prawami 
ucznia, które mu 
przysługują. 

 

• Potrafi dokonać 
oceny swoich 
umiejętności i 
zainteresowań 
zawodowych. 

 

• Zna 
perspektywy 
rynku pracy i 
umie wskazać 
branże i zawody 
przyszłości oraz 

• Potrafi 
przygotować 
plan kariery 
edukacyjnej i 
zawodowej. 

• Rozumie 
korzyści, jakie 
przynosi 
efektywna 
współpraca 
oraz zna w 
praktyce różne 

• Rozwija postawę 
przedsiębiorczą i 
rozumie jej 
znaczenie przy 
wyborze 
kierunku 
dalszego 



branże i zawody 
schyłkowe. 

 

• Rozumie, czym 
jest rynek 
pracy i jakie 
stawia 
oczekiwania 
względem 
pracowników. 

• Umie pracować 
w grupie 
podczas 
dokonywania 
analizy rynku 
pracy i 
planowania 
kariery 
zawodowej. 

 

formy 
współpracy w 
grupie i 
zespole 
klasowym. 

• Rozumie, 
czym jest 
wolontariat, i 
jak 
doświadczenie 
w nim zdobyte 
może pomóc w 
karierze 
zawodowej. 

kształcenia i 
wyborze drogi 
zawodowej. 

• Zna różne typy 
osobowości i 
dostrzega, jaki 
wpływ na wybór 
zawodu ma 
określony typ 
osobowości 
człowieka. 

• Wyjaśnia, czym 
są mała 
ojczyzna i 
region. 

• Wymienia 
czynniki 
kształtujące 
odrębność 
regionalną. 

• Wskazuje cechy 
charakterystycz
ne regionu, w 
którym mieszka. 

• 
Charakteryzuje 
czynniki 
kształtujące 
odrębność 
lokalną i 
regionalną. 

• Opisuje swoją 
małą ojczyznę, 
uwzględniając 
więzi lokalne. 

• Wymienia 
tradycje i 
obyczaje swojej 
społeczności 
regionalnej. 

 

• Znajduje 
podstawowe 
informacje na 
temat swojej 
gminy i swojego 
regionu. 

• Wie jak 
tworzony jest 
budżet gminy. 

• Wymienia organy 
samorządowe 
wybierane przez 
obywateli. 

• Wymienia 
najważniejsze 
zadania organów 
samorządowych. 

• Wymienia organy 
stanowiące i 
wykonawcze w 
gminie 
(mieście/dzielnicy
); powiecie i 
województwie. 

• Wskazuje, w 
jaki sposób 
władze 
centralne mogą 
wpływać na 
decyzje władz 
samorządowych
. 

• Wymienia 
najważniejsze 
zadania 
organów 
samorządowych
. 

• Podaje jeden 
przykład 
wykorzystywani
a funduszy 
unijnych w 

• Opisuje 
kompetencje 
władz 
centralnych 
wobec 
samorządu. 

• Wskazuje w 
których 
urzędach 
można załatwić 
wybrane 
sprawy. 

• Przedstawia 
możliwości 
załatwienia 
spraw przez e-
urząd. 

• Potrafi 
wypełnić 

• Przedstawia 
informacje na 
temat wydarzeń i 
postaci 
historycznych 
związanych z 
dziejami 
lokalnymi i 
regionalnymi. 

• Przedstawia 
główne źródła 
dochodów i 
wydatków w 
budżecie gminny. 

• Znajduje 
informacje o 
wykorzystaniu 
funduszy 
unijnych w 



środowisku 
lokalnym. 

wniosek o 
wydanie 
dowodu 
osobistego. 

• Wyjaśnia, 
czym jest 
zarząd 
komisaryczny. 

 

swojej gminie 
lub swoim 
regionie. 

• Wymienia 
problemy 
społeczności 
lokalnej. 

• Wie, czym jest 
kapitał 
społeczny. 

• Wie, czym są 
młodzieżowe rady 
miast i gmin. 

• Próbuje 
formułować 
sądy dotyczące 
problemów 
społecznych. 

• Potrafi 
wyjaśnić, czym 
jest budżet 
obywatelski. 

• Opisuje różne 
formy 
wpływania 
przez 
obywateli na 
decyzje władz 
samorządowyc
h. 

• Wskazuje 
przyczyny 
problemów 
swojej 
społeczności 
lokalnej. 

• Próbuje 
wskazać 
sposobnych ich 
rozwiązania. 

• Wymienia rożne 
rodzaje kapitału 
społecznego i 
wskazuje na 
znaczenie tego 
zjawiska w 
procesach 
gospodarczych. 

• Przedstawia rolę 
i znaczenie rad 
młodzieżowych 
miast i gmin. 

• Zna i opisuje 
procedury 
związane z 
wprowadzeniem 
budżetu 
obywatelskiego. 

 

 

Dział III: Wspólnoty narodowe, etniczne i obywatelskie. 

Ocena 
dopuszczająca: 

Ocena 
dostateczna: 

Ocena dobra: Ocena bardzo 
dobra: 

Ocena celująca: 

• Potrafi 
określić czas 
kiedy 
ukształtowały 
się 
współczesne 
narody. 

• Podaje, w jaki 
sposób można 
nabyć 
obywatelstwo 
na prawie 

• Wie czym różni 
się narodowość 
od obywatelstwa. 

• Potrafi wskazać, 
który ze 
sposobów 
nabywania 
obywatelstwa 
obowiązuje w 
Polsce. 

• Zna obowiązki 
obywatelskie 
zapisane w 
Konstytucji RP. 

• Wymienia 
czynniki 
narodowotwórcze. 

• Potrafi opisać 
więzi 
obywatelskie i 
tożsamość 
narodową. 

 

• Przedstawia 
genezę 
współczesnych 
narodów. 

• Wymienia inne 
sposoby 
nabywania 
obywatelstwa w 
Polsce. 

• Potrafi opisać, 
czym jest 
postawa 



ziemi i prawie 
krwi. 

obywatelska, 
odnosząc się do 
obowiązków 
zapisanych w 
polskiej 
konstytucji. 

 

• Odróżnia 
mniejszości 
narodowe od 
mniejszości 
etnicznych. 

• Wskazuje 
różnice 
pomiędzy 
migracją a 
uchodźstwem. 

• Wymienia 
mniejszości 
narodowe i 
etniczne żyjące 
obecnie w 
Polsce. 

• Wyjaśnia, co to 
jest Polonia. 

• Przedstawia 
prawa 
przysługujące 
mniejszościom. 

• Charakteryzuje 
mniejszości 
narodowe i 
etniczne 
mieszkające w 
Polsce. 

• Określa miejsca 
zamieszkania 
mniejszości w 
Polsce. 

• Wyjaśnia, 
dlaczego 
mniejszościom 
przysługują 
odrębne prawa. 

• Przedstawia 
zjawiska migracji 
i uchodźstwa we 
współczesnym 
świecie. 

• Wymienia 
grupę 
posługującą się 
językiem 
regionalnym. 

• Wskazuje 
przyczyny 
migracji i 
uchodźstwa. 

• Opisuje w jaki 
sposób Polacy 
żyjący za 
granicą 
podtrzymują 
swoją więź z 
ojczyzną. 

• Wie, co 
znaczy pojęcie 
ojczyzna. 

• Wymienia i 
opisuje polskie 
symbole 
narodowe. 

 

• Podaje 
przekłady 
zachowań 
patriotycznych. 

• Wymienia 
postawy 
sprzeczne z 
patriotyzmem. 

• Wyjaśnia, 
odwołując się do 
różnych 
przykładów, czym 
jest patriotyzm. 

• Wskazuje różnice 
między 
patriotyzmem a 
nacjonalizmem, 
szowinizmem, 
ksenofobią. 

 

• Opisuje genezę 
polskich 
symboli 
narodowych. 

• Wymienia 
czynniki, które 
łącza ludzi z 
ojczyzną. 

• Wymienia 
cnoty 
obywatelskie. 

 

• Opisuje cechy 
dobrego 
obywatela. 

• Odwołując się 
do przykładów 
współczesnych i 
historycznych, 
opisuje wzory 

• Określa 
znaczenie cnót i 
umiejętności 
obywatelskich w 
życiu 
społecznym. 

• Wymienia 
różne wzorce 
działań 
obywatelskich. 

• Opisuje rożne 
formy 



postaw 
obywatelskich. 

• Wymienia 
umiejętności 
społeczne. 

aktywności 
społecznej. 

 

• Opisuje, czym 
jest 
społeczeństwo 
obywatelskie. 

 

• Wskazuje, jak 
można aktywnie 
uczestniczyć w 
życiu 
publicznym i 
obywatelskim. 

• Wskazuje 
działania, które 
podejmuje 
społeczeństwo 
obywatelskie. 

• Wymienia 
najważniejsze 
cechy 
społeczeństwa 
obywatelskiego. 

• Opisuje 
aktywność 
społeczną 
Polaków. 

• Opisuje, jak 
powstawała 
idea 
społeczeństwa 
obywatelskiego. 

• Wskazuje 
potrzeby 
społeczne, które 
realizuje 
społeczeństwo 
obywatelskie. 

 

• Wyjaśnią na 
czym polega 
wolontariat. 

• Wie czym są 
organizacje 
pożytku 
publicznego. 

 

• Podaje 
przykłady 
organizacji i 
akcji 
społecznych 
skupiających 
młodych ludzi. 

• Wymienia ich 
najważniejsze 
cele. 

• Wskazuje rożne 
możliwości 
działań 
społecznych, 
które mogą 
podejmować 
osoby młode. 

• Charakteryzuje 
rożne formy 
wolontariatu. 

• Opisuje 
różnorodne formy 
działalności 
młodych osób. 

 

• Wyjaśnia jak 
można 
realizować 
konstytucyjną 
zasadę 
pomocniczości.  

• Dokonuje 
oceny działań 
społecznych 
adresowanych 
do młodych 
osób. 

 

• Wie czym jest 
etyka. 

• Wymienia 
przykłady 
łamania zasad 
etycznych w 
życiu 
publicznym. 

  

• Wymamienia 
cechy etyki 
zawodowej. 

• Wskazuje 
negatywne 
skutki 
nieprzestrzegania 
zasad etycznych. 

• Potrafi wyjaśnić 
pojęcia: 
mobbing, 
lobbing, 
nepotyzm, 
korupcja. 

• Uzasadnia 
konieczność 
stosowania zasad 
etyki w rożnych 
dziedzinach 
społecznych. 

• Opisuje 
negatywne 
zjawiska które 
wywołane są 
niestosowaniem 
zasad etycznych. 

 

• Charakteryzuje 
wybrane cechy 
etyki 
zawodowej. 

• Opisuje 
naruszanie 
zasad etycznych 
i wskazuje 
przyczyny 
takich 
zachowań. 

 

Dział IV : Ustrój demokratyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 



Ocena 
dopuszczająca: 

Ocena 
dostateczna: 

Ocena dobra: Ocena bardzo 
dobra: 

Ocena celująca: 

• Wie, czym jest 
państwo. 

• Zna 
najważniejsze 
cechy państwa. 

• Wymienia 
podstawowe 
funkcje 
państwa. 

• Wskazuje 
wewnętrzne i 
zewnętrzne 
funkcje 
państwa. 

• Potrafi podać 
przykłady, jak 
państwo 
realizuje swoje 
zadania. 

• Charakteryzuje 
elementy 
tworzące 
państwa. 

• Opisuje 
najważniejsze 
cechy państwa. 

• Charakteryzuje 
funkcje państwa. 

• Opisuje zadania, 
które powinno 
realizować 
państwo.  

• Potrafi określić, 
gdzie i kiedy 
narodziła się idea 
demokracji. 

• Wie, czym jest 
demokracja 
bezpośrednia i 
demokracja 
pośrednia 
(przedstawicielsk
a). 

 

• Wymienia 
najważniejsze 
zasady 
demokracji. 

• Wie, czym 
jest 
referendum. 

• Potrafi podać 
przykłady 
spraw, które 
mogą być 
poddawane 
pod 
referendum.  

• Wyjaśnia zasadę 
trójpodziału 
władzy. 

• Opisuje, czym 
jest demokracja 
pośrednia i 
bezpośrednia, 
podaje przykłady 
stosowania tych 
zasad. 

• Potrafi 
uzasadnić 
konieczność 
ochrony praw 
mniejszości w 
demokracji. 

• Podaje zasady 
organizacji 
referendum. 

• Opisuje zasady 
demokratyczne. 

• Wymienia ważne 
referenda krajowe 
i lokalne.  

• Wie, czym jest 
konstytucjonaliz
m. 

• Wie, czym jest 
preambuła. 

 

• Wymienia 
najważniejsze 
szczególne 
cechy 
konstytucji. 

• Wie, czym 
jest i dlaczego 
został 
powołany 
Trybunał 
Konstytucyjn
y. 

• Wymienia 
najważniejsze 
zasady 
ustrojowe 
zapisane w 
konstytucji. 

• Charakteryzuje 
szczególne cechy 
konstytucji. 

• Analizuje teść 
preambuły 
Konstytucji RP i 
wskazuje 
najważniejsze 
wartości do, 
których się 
odwołuje. 

• Podaje 
przykłady spraw, 
którymi może 
zająć się 
Trybunał 
Konstytucyjny.  

• Przedstawia 
historię 
konstytucjonaliz
mu. 

• Potrafi wskazać 
dział konstytucji, 
w którym opisane 
są poszczególne 
kwestie. 

• Opisuje działanie 
Trybunału 
Konstytucyjnego. 



• Wie czym jest 
zasada 
pluralizmu 
politycznego. 

• Potrafi wskazać 
różnice pomiędzy 
partią polityczną 
a inną organizacją 
społeczną. 

 

• Potrafi opisać 
system 
monopartyjny, 
dwupartyjny i 
wielopartyjny. 

• Wyjaśnia 
pojęcie 
koalicji 
rządowej. 

• Potrafi podzielić 
partie 
zasiadające w 
sejmie, 
wskazując partie 
prawicowe 
centrowe i 
lewicowe. 

• Wyjaśnia 
pojęcie 
opozycja. 

• Wymienia 
funkcje partii 
politycznych. 

• Potrafi wskazać 
różnice 
pomiędzy 
różnymi 
systemami 
partyjnymi. 

• Wymienia 
najważniejszy 
cele partii 
prawicowych, 
centrowych i 
lewicowych. 

 

• Ocenia rożne 
systemy 
polityczne. 

• Wyjaśnia, 
dlaczego istnieje 
konkurencja 
pomiędzy 
partiami 
politycznymi. 

• Wyjaśnia pojęcie 
demokracji 
przedstawicielski
ej. 

• Wymienia cechy 
demokratycznych 
wyborów. 

• Wie, czym 
jest czynne i 
bierne prawo 
wyborcze. 

 

• Wymienia 
najważniejsze 
instytucje sejmu 
i senatu. 

• Potrafi 
wymienić kilka 
kompetencji 
sejmu i senatu.  

• Wyjaśnia, 
dlaczego wybory 
są elementem 
demokracji 
pośredniej, czyli 
przedstawicielski
ej. 

• Opisuje cechy 
demokratycznyc
h wyborów. 

• Opisuje 
wskazaną 
funkcję 
parlamentu. 

 

• Potrafi podać 
przykłady 
sytuacji, gdy 
prawa wyborcze 
mogą być 
ograniczone. 

• Opisuje, jak 
działa polski 
parlament. 

• Wie, czym jest 
republikańska 
forma rządów. 

• Potrafi wskazać, 
kto sprawuje w 
Polsce władzę 
wykonawczą. 

 

• Potrafi 
określić, kto 
wchodzi w 
skład rządu. 

• Wie, jak są 
przeprowadza
ne w Polsce 
wybory 
prezydenckie. 

• Odszukuje i 
opracowuje 
informację o 
prezydentach 
wybranych w 

• Podaje imiona i 
nazwiska 
urzędującego 
prezesa i 
wiceprezesów 
Rady Ministrów. 

• Wymienia 
prezydentów RP 
wybranych w 
wyborach 
bezpośrednich. 

• Podaje 
przykłady 

• Odwołując do 
zasady dobra 
wspólnego, 
wyjaśnia, czym 
jest 
republikańska 
forma rządów. 

• Wie, kto może 
kandydować na 
urząd Prezydenta 
RP. 

• Wyjaśnia, jak 
wyłaniany jest 
rząd. 

• Wie, na czym 
polega dualizm 
władzy 
wykonawczej w 
RP. 

• Podaje przykłady 
najważniejszych 
uprawnień 
prezydenta. 

• Potrafi, 
korzystając z 
rożnych źródeł, 
opisać działania 
obecnie 



wyborach 
bezpośrednich
.  

kompetencji 
prezydenta. 

 

• Potrafi wyjaśnić 
pojęcia: rząd 
większościowy i 
rząd 
mniejszościowy. 

• Przedstawia 
kompetencje 
Rady Ministrów. 

urzędującego 
prezydenta. 

• Potrafi wskazać 
decyzje rządu, 
które miały 
wpływ na 
indywidualne 
życie swoje lub 
swojej rodziny.  

• Wyjaśnia zasadę 
państwa prawa. 

• Przedstawia 
podział władzy 
sądowniczej na 
sądy powszechne, 
wojskowe, 
administracyjne i 
trybunały. 

• Zan 
strukturę 
sądownictwa 
powszechneg
o. 

• Wie w jakich 
sprawach 
orzeka sąd 
rejonowy. 

• Wyjaśnia 
zasady: 
niezależności, 
niezawisłości 
oraz 
dwuinstancyjnoś
ci. 

• Wie, czym 
zajmują się sądy 
powszechne, 
wojskowe 
administracyjne i 
trybunały. 

• Podaje przykłady 
naruszania zasad 
państwa prawa. 

• Wyjaśnia 
najważniejsze 
zasady 
określające 
działalność 
władzy 
sądowniczej. 

• Opisuje, jak 
działają organy 
wymiaru 
sprawiedliwości. 

 

 

Dział V: Świat, Europa. 

Ocena 
dopuszczając
a: 

Ocena dostateczna: Ocena 
dobra: 

Ocena bardzo 
dobra: 

Ocena celująca: 

• Wymienia 
kilka 
kierunków 
polskiej 
polityki 
zagranicznej
. 

 

• Wymienia cele i 
przejawy działania 
Organizacji 
Narodów 
Zjednoczonych. 

• Wskazuje cele i 
rożne formy 
działalności 
Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckie
go. 

• Wymienia 
państwa 
należące do 
NATO. 

• Przedstawia 
działalność 
Polski w 
ONZ, Unii 
Europejskiej 
i NATO.  

• Opisuje 
najważniejsze 
kierunki polityki 
zagranicznej: 
suwerenność 
współpraca w 
organizacjach 
międzynarodowy
ch, polityka 
regionalna, 
polityka 
wschodnia. 

• Określa 
okoliczności 

• Wymienia 
przykłady misji 
wojskowych ONZ 
i NATO. 

• Wymienia i 
opisuje 
organizacje 
wyspecjalizowane 
działające w 
ramach ONZ. 



powstania ONZ i 
NATO. 

• Opisuje 
najważniejsze 
organy NATO i 
ONZ. 

 

• Wskazuje 
przyczyny 
powstania 
Unii 
Europejskiej. 

• Znajduje 
informacje o 
życiorysie 
politycznym 
Ojców 
Europy. 

 

• Wymienia ogólne 
cele UE. 

• Potrafi 
wymienić 
państwa 
członkowski
e UE. 

• Wymienia 
najważniejsz
e instytucje 
UE. 

 

• Wymienia Ojców 
Europy i 
wskazuje z jakich 
krajów 
pochodzili. 

• Wskazuje pięć 
najważniejszych 
wydarzeń 
związanych z 
powstaniem UE, 
uzasadnia swój 
wybór. 

 

• Na podstawie 
szczegółowych 
celów wskazuje 
główne kierunki 
rozwoju UE do 
2020 roku. 

• Zna skład i 
zadania 
najważniejszych 
instytucji UE. 

• Potrafi 
wymienić 
korzyści z 
polskiego 
członkostwa 
w UE. 

 

• Wymienia osoby z 
Polski, które pełnią 
ważne funkcje w 
instytucjach 
unijnych.  

• Wymienia 
podstawowe 
prawa 
obywateli 
Unii 
Europejskie
j. 

• Opisuje, jakie 
funkcje pełnią 
Polacy w 
instytucjach 
europejskich. 

• Opisuje korzyści 
z członkostwa w 
UE dla 
gospodarki oraz 
społeczeństwa, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
ludzi młodych. 

• Podaje przykłady 
programów 
finansowanych z 
UE. 

• Potrafi podać 
liczbę polskich 
eurodeputowany
ch. 

• Opisuje, jak 
prawa obywatela 
UE wpływają na 
życie obywateli 
państw 
członkowskich. 

 

• Wyjaśnia, 
czym jest 
zjawisko 
globalizacji. 

 

• Wyjaśnia pojęcia: 
fundamentalizm 
religijny i terroryzm. 

• Wymienia 
problemy 
ekonomiczne 
i 
demograficz
ne świata. 

• Wymienia 
problemy 

• Charakteryzuje 
problemy 
ekonomiczne i 
demograficzne 
współczesnego 
świata. 

• Znajduje i 
opracowuje 

• Opisuje 
globalizację w 
rożnych 
aspektach. 

• Przestawia 
propozycje działań 
w kierunku 
rozwiązania 



związane ze 
środowiskie
m 
naturalnym i 
chorobami. 

informacje o 
konfliktach 
toczących się na 
świecie. 

• Charakteryzuje 
problemy 
związane ze 
środowiskiem 
naturalnym i 
chorobami. 

• Opisuje zjawisko 
terroryzmu.  

 

problemów 
współczesnego 
świata. 

 

Dział VI: Prawa człowieka, nieletni wobec prawa. 

Ocena 
dopuszczająca
: 

Ocena 
dostateczna: 

Ocena dobra: Ocena bardzo 
dobra: 

Ocena celująca: 

• Wskazuje, z 
czego 
wynikają 
prawa 
człowieka. 

• Uzasadnia, 
dlaczego 
prawa 
człowieka są 
niezbywalne. 

• Wskazuje źródła 
ludzkiej 
godności. 

• Wymienia 
najważniejsze 
cechy praw 
człowieka. 

• Omawia cechy 
praw człowieka. 

• Wymienia 
najważniejsze 
dokumenty, 
które tworzą 
międzynarodow
y system 
ochrony praw 
człowieka. 

• Wie, kiedy 
powstała 
Powszechna 
Deklaracja 
Praw Człowieka. 

• Wie, czym jest 
prawo 
naturalne i 
określa jego 
wpływ na 
rozwój idei 
praw 
człowieka. 

• 
Charakteryzuje 
pojęcie 
godności, 
rozróżniając 
godność 
osobową 
człowieka od 
godności 
osobistej. 

• Na podstawie 
preambuły 
Powszechnej 
Deklaracji 
Praw 
Człowieka 
analizuje jej 

• Przedstawia 
najważniejsze 
wydarzenia 
związane z 
rozwojem idei 
praw człowieka. 

• Wymienia 
najważniejsze 
zadania 
międzynarodoweg
o systemu ochrony 
praw człowieka. 



najważniejsze 
treści. 

• Wymienia 
prawa i 
wolności 
osobiste, które 
są ważne dla 
młodych osób. 

 

• Wie, jak pojęcia: 
wolności i prawa 
charakteryzowan
e są w 
Konstytucji RP. 

• Wymienia 
ogólne zasady 
dotyczące praw i 
wolności 
zapisanych w 
polskiej 
konstytucji. 

• Wymienia rożne 
formy 
uczestniczenia 
obywateli w 
życiu 
publicznym. 

 

• Wskazuje na 
różnice 
pomiędzy 
prawami a 
wolnościami. 

• Potrafi 
wskazać 
granice 
wolności i 
zakres praw 
gwarantowany 
prze państwo. 

• Potrafi wymienić i 
scharakteryzować 
wybrane prawa 
osobiste i 
polityczne 
zapisane w 
Konstytucji RP. 

• Wie, czym jest 
ludowa inicjatywa 
ustawodawcza. 

• Wymienia 
rożne systemy 
ochrony praw 
człowieka. 

  

• Wie, jaką rolę w 
ochronie praw 
człowieka pełni 
Rzecznik Praw 
Obywatelskich. 

• Wymienia 
najważniejsze 
elementy 
systemu praw 
człowieka w 
Polsce. 

• Wymienia 
organizacje 
pozarządowe 
działające na 
rzecz ochrony 
praw człowieka. 

• Wymienia 
działania 
UNICEF na 
rzecz praw 
dzieci. 

• Opisuje 
działania 
Rzecznika 
Praw Dziecka. 

• Opisuje 
najważniejsze 
funkcje 
Rzecznika 
Praw 
Obywatelskich
. 

• Opisuje 
działania 
organizacji 
pozarządowyc
h na rzecz 
ochrony praw 
człowieka. 

• Opisuje 
wybrane prawa 
zapisane w 
Konwencji o 
prawach 
dziecka. 

• Podaje 
przykłady 
naruszania 
praw dziecka. 

• Potrafi 
przedstawić sposób 
złożenia wniosku 
do RPO. 

• Wskazuje 
sytuacje, które 
uprawniają do 
podejmowania 
interwencji przez 
Rzecznika Praw 
Dziecka. 

• Wymienia 
instytucje, które 
zajmują się 
ochroną praw 
człowieka w 
systemie 
uniwersalnym, 
regionalnym i 
krajowym. 

 

• Zna 
najważniejsze 
zadania 
policji i służb 
porządkowych
. 

• Podaje przykłady 
środków 
przymusu 
bezpośredniego. 

• Wymienia 
podstawowe 

• Wskazuje 
sytuacje, gdy 
służby 
porządkowe 
mogą użyć 

• Podaje 
przykłady 
sytuacji, w 
których policja 
może 
korzystać ze 

• Potrafi określić, 
jak należy się 
zachować w 
sytuacjach, gdy 
mamy do czynienia 
z przemocą. 



• Wie, na czym 
polega 
przymus 
bezpośredni. 

rodzaje 
przemocy. 

 

przymusu 
bezpośredniego. 

swoich 
uprawnień. 

• Opisuje, czym 
jest przemoc 
rówieśnicza. 

• Wskazuje, 
które rodzaje 
przemocy 
rówieśniczej 
są zaliczane do 
przestępstw, a 
które – do 
wykroczeń. 

 

• Potrafi wymienić 
rożne typy 
przestępstw. 

• Wie, jaki sąd 
rozpatruje 
sprawy 
nieletnich. 

• Wymienia 
prawa, które 
przysługują 
nieletniemu, 
który został 
zatrzymany 
przez policję. 

• Wskazuje 
różnice 
pomiędzy 
wykroczeniem, 
występkiem a 
zbrodnią. 

• Wymienia 
środki, które 
może 
zastosować sąd 
wobec 
nieletniego. 

• Opisuje, na jakich 
zasadach nieletni 
odpowiadają za 
czyny karalne w 
zależności od 
wieku. 

• Wskazuje 
sytuacje, w których 
zatrzymanego 
nieletniego należy 
natychmiast 
zwolnić. 

 

Dział VII:  W świecie mediów i informacji. 

Ocena 
dopuszczająca: 

Ocena 
dostateczna: 

Ocena dobra: Ocena bardzo 
dobra: 

Ocena 
celująca: 

• Wie, czym są 
środki 
masowego 
przekazu. 

 

• Wymienia 
rożne rodzaje 
mediów, 
dzieląc je na: 
pisane, 
audiowizualne i 
interaktywne. 

• Wymienia 
funkcje 
mediów. 

• Wyjaśnia 
pojęcie czwartej 
władzy. 

• Opisuje różne 
rodzaje mediów. 

• Wyjaśnia, dlaczego 
media są nazywane 
czwartą władzą. 

• Opisuje rożne 
funkcje 
mediów. 

• Opisuje, jaką 
rolę odgrywają 
media we 
współczesnym 
społeczeństwie
. 

• Wyjaśnia 
pojęcie public 
relations. 

• Wymienia i 
opisuje 
umiejętności, 
które umożliwią 
swobodne 
poruszanie się 
wśród natłoku 
informacji. 

• Odnajduje w 
mediach 
informacje na 
wskazany 

• Wyjaśnia 
pojęcia: 
społeczeństwo 
informacyjne i 
globalna 
wioska. 

• Wie dlaczego 
dziennikarstwo 
jest zawodem 
zaufania 
publicznego. 

• Wymienia 
zachowania 
etyczne w 
mediach 
elektronicznych. 

• Odróżnia fakty 
od komentarzy. 

• Uzasadnia, czy 
społeczeństwo 
polskie jest 
społeczeństwem 
wiedzy. 

• Wymienienia i 
opisuje zjawiska 
utrudniające 
przepływ 
informacji w sieci. 

• Opisuje 
wpływ 
mediów na 
zjawisko 
globalizacji. 

• Wyjaśnia, 
dlaczego nie 
należy miesząc 
faktów z 
komentarzami 
i opiniami. 



temat, analizuje 
je. 

• Wymienia i opisuje 
zasady etyki 
dziennikarskiej. 

• Wymienia 
najważniejsze 
funkcje 
reklamy. 

 

• Wie, czym jest 
reklama 
społeczna. 

• Odszukuje w 
internecie 
komunikaty z 
badań opinii 
publicznej. 

• Wymienia 
różne techniki 
manipulacji 
stosowane w 
reklamach. 

• Wie, na czym 
polega 
znaczenie 
badań opinii 
publicznej. 

• Krytycznie 
analizuje wybrany 
przekaz reklamowy. 

• Odczytuje i 
interpretuje 
wyniki sondaży 
opinii publicznej. 

• Przedstawia 
krótko dzieje 
reklamy. 

• Wymienia i 
analizuje rożne 
reklamy 
społeczne. 

• Wie czym jest 
cyberprzestrzeń
. 

 

• Wymienia 
zasady 
bezpieczeństw
a w sieci. 

• Wymienienia 
zagrożenia i 
korzyści 
wynikające z 
korzystania z 
cyberprzestrzeni
. 

• Wymienia 
najważniejsze 
rodzaje 
szkodliwych 
programów, 
które stanowią 
zagrożenie dla 
uczestników 
cyberprzestrzeni
. 

• Wymienia 
najważniejsze 
funkcje 
cyberprzestrzeni. 

• Zan zasady, jakie 
należy stosować 
oby uchronić się 
przed szkodliwym 
oprogramowaniem
. 

• Potrafi 
uzasadnić, że 
cyberprzestrze
ń to miejsce 
służące 
swobodnemu 
przekazywaniu 
idei i 
informacji. 

 

Na lekcjach WOS-u ocenie podlegają różnorodne formy  działań: 

§ wypowiedzi ustne, 

§ sprawdziany, 

§ kartkówki, 

§ testy, 

§ zadania domowe, 

§ dyskusja, 

§ praca w grupie, 

§ praca na lekcji, aktywność, kreatywność, 

§ prace nadobowiązkowe zlecone lub podjęte z inicjatywy ucznia w formie: plakatów, prezentacji 

multimedialnych, projektów, filmików itp. 



 

Na  lekcjach wiedzy o społeczeństwie  obowiązują ogólne  Zasady Wewnątrzszkolnego  Systemu  

Oceniania. 

Inne informacje nauczyciela o sposobie oceniania : 

1. Praca na lekcji podlega ocenie. 

2. Wszystkie sprawdziany , testy, kartkówki  są obowiązkowe. 

3. Informacja o terminie, formie i zakresie sprawdzianów podawane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem (sprawdziany, testy). 

4. Obowiązują 2 nieprzygotowania do zajęć w semestrze. 

5. Uczeń ma obowiązek samodzielnie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

6. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać brakujące notatki w zeszycie. 

7. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać np.: sprawdzianu, kartkówki, testu  w 

określonym terminie, jest zobowiązany do napisania go w okresie dwóch tygodni. 

8. Uczeń może poprawić ocenę na zasadach ustalonych z nauczycielem. 

9. Uczeń w ciągu dwóch tygodni może przystąpić do poprawy oceny. 

10. Ocena semestralna nie jest średnią ocen cząstkowych. 

11. Decydujący wpływ na ocenę końcową mają oceny z samodzielnych prac pisemnych 

wykonywanych podczas zajęć lekcyjnych. 

12. Na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok. 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW  KLAS VIII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

 

Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się  z 
obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Ocenę z wychowania fizycznego wystawia nauczyciel 
realizujący Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r.  w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, DZ.U.  z 2009r. 
Nr 4, poz. 17, zał.4. 

 



 Zajęcia z wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 88 klasach dla klas   IV – VIII prowadzone 
są w systemie klasowo-lekcyjnym (4 godziny tygodniowo) ; w klasach VII    i VIII 2 godziny w systemie 
klasowo-lekcyjnym, 2 godziny do wyboru przez ucznia, po przeprowadzeniu diagnozy zainteresowań 
uczniów oraz tradycji i możliwości organizacyjnych szkoły)   w blokach tematycznych: 

 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 
2. Aktywność fizyczna 
3. Bezpieczeństwo w  aktywności fizycznej 
4. Edukacja zdrowotna 

 

  Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową 
takich składników jak: 

 

1.Systematyczność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego 

  Uczeń: - posiada zawsze strój gimnastyczny na zajęcia z wychowania fizycznego 

- jest aktywny  na lekcjach 

- jest zaangażowany i kreatywny 

2. Wiadomości    

    Uczeń: - zna nazewnictwo gimnastyczne 

 - zna podstawowe przepisy gier sportowych lub wie, gdzie można je znaleźć 

 - potrafi zorganizować i przeprowadzić zajęcia ruchowe (troska o zdrowie i bezpieczeństwo 
własne  i    innych) 

  - zna i stosuje zasady prozdrowotnego stylu życia (higiena, odżywianie, postawa ciała) 

- posiada wiadomości na temat aktualnych wydarzeń sportowych 

3. Postawa sportowa ucznia 

  Uczeń: - posiada właściwy stosunek do przedmiotu 

- przestrzega przyjętych reguł (stosuje zasady „czystej gry”, szacunku dla rywala, 
podporządkowuje się decyzjom kapitana, sędziego, nauczyciela, respektuje przepisy gry) 

- potrafi współpracować w grupie ćwiczebnej  

- dba o sprzęt i urządzenia sportowe 

4. Zaangażowanie w życie sportowe szkoły 

   Uczeń: - bierze udział w rozgrywkach klasowych i międzyklasowych  zarówno w roli zawodnika, 
jak i kibica lub organizatora, 

- bierze udział w imprezach szkolnych (Olimpiada Zdrowia, Święto Sportu, Międzynarodowy 
Test Sprawności Fizycznej…) 



- bierze udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych – pozalekcyjnych 

- bierze udział w rozgrywkach międzyszkolnych 

- bierze udział w imprezach pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym 

- pomaga w przygotowaniu i zorganizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych 

5. Umiejętności ruchowe-zadania kontrolno - oceniające 

Szczegółowe kryteria oceniania podane zostają uczniom na początku roku szkolnego i 
przypominane na lekcjach wychowania fizycznego przy realizacji danego działu nauczania. 
Pisemna forma Szczegółowych kryteriów oceniania umiejętności ruchowych znajduje się do 
wglądu w bibliotece szkolnej lub u nauczyciela wychowania fizycznego. 

 

 

 

 Kryteria oceniania 

 

Celujący (6) 

 

• uczeń osiągnął wysoki poziom umiejętności i wiedzy, postęp w usprawnianiu  z zakresu 
wychowania fizycznego, 

• aktywnie uczestniczył w lekcjach wychowania fizycznego, 
• zna przepisy i zasady mini gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować imprezę 

rekreacyjno - sportową, 
• rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój organizmu, 
• posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń, 
• uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i godnie reprezentuje szkołę na 

zawodach sportowych, 
• jest kulturalny na imprezie sportowej i obiektywny w samoocenie i ocenianiu innych. 
 

Bardzo dobry (5) 

 

• uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, 
• aktywnie uczestniczył w lekcjach wychowania fizycznego, 
• rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne podczas nauki i wypoczynku, 
• uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym, reprezentuje szkołę na zawodach 

sportowych, 
• uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe oraz przestrzega zasady „fair-play”, 
• jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym. 

 

Dobry (4) 

 



• uczeń prezentuje dobrą sprawność fizyczną, 
• nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego oraz wykazuje się dużą aktywności  i zaangażowaniem 

na lekcjach, 
• troszczy się o higienę osobistą, 
• opanował wiadomości i umiejętności obejmujące podstawowe elementy wiedzy o zajęciach 

ruchowych, 
• potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów, 
• jest opanowany, koleżeński, kulturalny w szkole, na imprezie sportowej. 

 

Dostateczny (3) 

 

• uczeń nie zawsze systematycznie pracuje na zajęciach wychowania fizycznego, 
• opanował podstawowe wymagania z wiadomości, umiejętności i motoryczności w zakresie 

umożliwiającym postęp w dalszym kontynuowaniu zajęć wychowania fizycznego, 
• posiada nawyki higieniczno - zdrowotne, 
• jest koleżeński i uczynny. 

 

 Dopuszczający (2) 

 

• uczeń w minimalnym stopniu spełnia podstawowe wymagania programowe lub jest bliski ich 
spełnienia, 

• wykazuje niską aktywność na zajęciach wychowania fizycznego lub często je opuszcza, 
• w ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne, 
• nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez zespół klasowy. 

 

Niedostateczny (1) 

 

• uczeń nie spełnia podstawowych wymagań programowych, 
• wykazuje niską aktywność na zajęciach wychowania fizycznego, 
• nie dba o fizyczny rozwój swego organizmu i nie czyni żadnych postępów w sprawności 

fizycznej, 
             wykazuje znaczące braki w integracji zespołowej i wychowaniu społecznym oraz zdrowotnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obniżenie wymagań edukacyjnych, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, egzaminy 
sprawdzające, 

poprawkowe i klasyfikacyjne. 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni  specjalistycznej 
obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikających 
z programu nauczania. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub 
z określonych ćwiczeń. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię 
specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony(a)”. 

3. Uczeń ma prawo do składania egzaminów sprawdzających i poprawkowych. 
4. Uczeń nieklasyfikowany z wychowania fizycznego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej może, za zgodą Rady Pedagogicznej, przystąpić do egzaminu 
klasyfikacyjnego. 
 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia  

w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

• Ze szczegółowych kryteriów oceniania umiejętności ruchowych wyeliminowano ocenę 
dopuszczającą  
i niedostateczną. W razie niewykonania któregoś z zadań uczeń ma możliwość zgłoszenia się 
do powtórnej oceny  

w chwili, gdy zdobędzie wymaganą umiejętność. Nagradzany jest przede wszystkim postęp 
uzyskany przez ucznia bez względu na jego wcześniej posiadany talent i umiejętności. 

• Oceny oraz uwagi na temat braku stroju lub pochwały za zaangażowaną postawę ucznia 
odnotowywane są systematycznie przez nauczyciela wychowania fizycznego   w jego własnym 
dzienniku, dzienniczku ucznia oraz dzienniku elektronicznym. 

• Uczeń ma możliwość poprawienia oceny otrzymanej ze sprawdzianu z umiejętności ruchowych 
lub wiadomości z zakresu kultury fizycznej. 

• Uczeń nie ma żadnej możliwości poprawienia oceny otrzymanej za brak zaangażowania i 
aktywności na lekcji oraz brak stroju gimnastycznego (drugi brak stroju jest równoznaczny z 
otrzymaniem oceny niedostatecznej, co skutkuje obniżeniem o jeden stopień oceny półrocznej) 
. W tych przypadkach uczeń powinien starać się nie dopuszczać więcej do powtórzenia się tych 
sytuacji i zabiegać o zdobycie dobrej oceny  z aktywności podczas kolejnych zajęć wychowania 
fizycznego. 

• Uczeń ma możliwość okresowego zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego z 
powodu złego samopoczucia. Zwolnienie powinno być napisane  w dzienniczku lub i-dzienniku  
przez rodziców dziecka lub jego opiekunów. Zwolnienie  z ćwiczeń nie upoważnia ucznia do 
zwolnienia z obecności na zajęciach.(nieobecności na lekcji.) 

• Rodzice lub opiekunowie uczenia posiadającego zwolnienie lekarskie na dłuższy okres 
zobowiązani są złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły z uzasadnieniem  i z prośbą o 



zwolnienie dziecka z poszczególnych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego lub z całości 
zajęć. 

• Uczeń (lub jego rodzice lub opiekunowie), który ma zastrzeżenia do wystawionej oceny 
końcoworocznej może złożyć wniosek i przystąpić, za zgodą Rady Pedagogicznej, do 
praktycznego sprawdzianu umiejętności ruchowych  z poszczególnych działów nauczania 
obejmujących materiał programowy. Komisja ocenia wykonanie techniczne poszczególnych 
zadań  według przyjętych kryteriów oceniania i na ich podstawie wystawia oceną  ostateczną. 

• Sprawdzian umiejętności ruchowych obejmuje wszystkie zadania kontrolno – oceniające 
obowiązujące w danej klasie       z poszczególnych działów nauczania. 

 

                                                                                                                         

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 
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nieodpowiednie 

odprowadzenie 
ramienia z piłką lub 

mała kontrola 
zachowań 
obrońców; 

zaangażowanie i 
średnia skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: 

niewłaściwa praca 
NN przy ataku; 

zbyt wolny  
powrót na swoją 
pozycję; mało 

przekonywujący 
atak na bramkę; 
nieodpowiednie 
odprowadzenie 

ramienia  

z piłką; mała 
kontrola zachowań 

obrońców; mała 
skuteczność 

działań 
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Ćwiczenie 
wykonane 

idealnie pod 
względem 

technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 

zadania; 
doskonałe 

poruszanie się 
krokiem 

odstawno-
dostawnym;  

doskok do osoby 
atakującej w 
odpowiednim 

tempie; szybkie 
wycofanie się; 

doskonała 
kontrola 

zachowań 
atakujących; 
szczególne 

zaangażowania, 
świetna 

skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 

dobrze pod 
względem 

technicznym; brak 
dynamiki; bardzo 
dobre poruszanie 

się krokiem 
odstawno-

dostawnym;  
doskok do osoby 

atakującej w 
odpowiednim 

tempie; szybkie 
wycofanie się; 
stała kontrola 

zachowań 
atakujących; duże 
zaangażowanie i 

dobra skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 

zadania np.: brak 
dynamiki lub 

błędne poruszanie 
się krokiem 
odstawno-
dostawnym 

(łączenie lub 
krzyżowanie stóp, 

NN proste w 
stawach 

kolanowych) lub  
doskok do osoby 

atakującej 

 z opóźnieniem lub 
zbyt wolne 

wycofanie się lub 
słaba kontrola 

zachowań 
atakujących; 
średnie 

zaangażowanie i 
skuteczność 
niewielka 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: brak 

dynamiki; błędne 
poruszanie się 

krokiem odstawno-
dostawnym 
(łączenie lub 

krzyżowanie stóp, 
NN proste  w 

stawach 
kolanowych);  

doskok do osoby 
atakującej      z 

opóźnieniem; zbyt 
wolne wycofanie 

się;  słaba kontrola 
zachowań 

atakujących; brak 
zaangażowania i 

skuteczności 
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  Ćwiczenie 

wykonane 
idealnie pod 
względem 

technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 

zadania; podania 
w szybkim biegu; 

bardzo dobre 
odprowadzenie 
ramienia przy 

podaniu; 
nienaganny chwyt 

piłki; właściwa 
zmiana pozycji w 
biegu; właściwy 

technicznie 

 i skuteczny rzut 
do bramki; 

ciekawe 
rozwiązanie 

zadania 
(kreatywność) 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 

dobrze pod 
względem 

technicznym; 
brak dynamiki; 

prawidłowe 
podania w  biegu; 

bardzo dobre 
odprowadzenie 
ramienia przy 

podaniu; 
poprawny chwyt 
piłki; właściwa 
zmiana pozycji 

w biegu; 
właściwy 

technicznie  rzut 
do bramki; bdb 

rozwiązanie 
zadania 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 

zadania np. : brak 
dynamiki lub 

podania w zbyt 
wolnym biegu lub 

niewłaściwe 
odprowadzenie 
ramienia przy 

podaniu lub zły 
chwyt piłki lub 

pojedynczy błąd w 
zmianie pozycji w 

biegu lub 
niewłaściwy 

technicznie rzut do 
bramki lub błąd 

kroków; poprawne 
rozwiązanie 

zadania 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów- poważne 

błędy: : brak 
dynamiki; podania  

w zbyt wolnym 
biegu; niewłaściwe 

odprowadzenie 
ramienia przy 

podaniu; zły chwyt 
piłki;  błędy w 

zmianie pozycji w 
biegu; niewłaściwy 
technicznie rzut do 

bramki; błąd 
kroków; brak 
pomysłu na 
rozwiązanie 

zadania 
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Ćwiczenie 
wykonane 

idealnie pod 
względem 

technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 

zadania; 
zdecydowany 

i przekonywujący 
zwód ciałem; 

szybkie i 
energiczne 
obejście; 

właściwy i 
skuteczny rzut do 
bramki; świetna 

współpraca 
zespołu 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 

dobrze pod 
względem 

technicznym; 
brak dynamiki; 

przekonywujący 
zwód ciałem; 
bardzo dobre 

obejście; 
właściwy i 

skuteczny rzut do 
bramki; bdb 
współpraca 

zespołu 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 

zadania np. : brak 
dynamiki lub mało 
przekonywujący 
zwód ciałem lub 

obejście zbyt 
obszerne (daleko 
od obrońcy) lub 
niewłaściwy i  

mało skuteczny 
rzut do bramki; 

poprawne 
wykonanie w 

zespole 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: brak 

dynamiki; mało 
przekonywujący 

zwód ciałem; 
obejście zbyt 

obszerne (daleko 
od obrońcy); 
niewłaściwy  

i  mało skuteczny 
rzut do bramki; 

brak porozumienia 
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Ćwiczenie 
wykonane 

idealnie pod 
względem 

technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 

zadania;  
właściwa praca 
NN przy ataku i 
dobry powrót na 
swoją pozycję; 

przekonywujący 
atak na bramkę;  

odpowiednie 
odprowadzenie 

ramienia  

z piłką; pełna 
kontrola 

zachowań 
obrońców; 
szczególne 

zaangażowanie i 
świetna 

skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 

dobrze pod 
względem 

technicznym; 
brak dynamiki; ;  
właściwa praca 
NN przy ataku  

i dobry powrót na 
swoją pozycję; 

przekonywujący 
atak na bramkę;  

odpowiednie 
odprowadzenie 

ramienia  

z piłką;  kontrola 
zachowań 

obrońców; duże 
zaangażowanie i 

dobra skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 
zadania np.: 

niewłaściwa praca 
NN przy ataku lub 
zbyt wolny  powrót 
na swoją pozycję 

lub mało 
przekonywujący 

atak na bramkę lub  
nieodpowiednie 

odprowadzenie 
ramienia z piłką 

lub mała kontrola 
zachowań 
obrońców; 

zaangażowanie i 
średnia 

skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: 

niewłaściwa praca 
NN przy ataku; 

zbyt wolny  
powrót na swoją 
pozycję; mało 

przekonywujący 
atak na bramkę; 
nieodpowiednie 
odprowadzenie 

ramienia  

z piłką; mała 
kontrola zachowań 

obrońców; mała 
skuteczność 

działań 
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Ćwiczenie 
wykonane 

idealnie pod 
względem 

technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 

zadania; 
doskonałe 

poruszanie się 
krokiem 

odstawno-
dostawnym;  

doskok do osoby 
atakującej w 
odpowiednim 

tempie; szybkie 
wycofanie się; 

doskonała 
kontrola 

zachowań 
atakujących; 
szczególne 

zaangażowania, 
świetna 

skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 

dobrze pod 
względem 

technicznym; 
brak dynamiki; 
bardzo dobre 
poruszanie się 

krokiem 
odstawno-

dostawnym;  
doskok do osoby 

atakującej w 
odpowiednim 

tempie; szybkie 
wycofanie się; 
stała kontrola 

zachowań 
atakujących; duże 
zaangażowanie i 

dobra skuteczność 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 

zadania np.: brak 
dynamiki lub 

błędne poruszanie 
się krokiem 
odstawno-
dostawnym 
(łączenie lub 

krzyżowanie stóp, 
NN proste w 

stawach 
kolanowych) lub  
doskok do osoby 

atakującej 

 z opóźnieniem lub 
zbyt wolne 

wycofanie się lub 
słaba kontrola 

zachowań 
atakujących; 
średnie 

zaangażowanie i 
skuteczność 
niewielka 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: brak 

dynamiki; błędne 
poruszanie się 

krokiem odstawno-
dostawnym 
(łączenie lub 

krzyżowanie stóp, 
NN proste  w 

stawach 
kolanowych);  

doskok do osoby 
atakującej      z 

opóźnieniem; zbyt 
wolne wycofanie 

się;  słaba kontrola 
zachowań 

atakujących; brak 
zaangażowania i 

skuteczności 
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CELUJĄCY 

BARDZO DOBRY 
DOBRY 
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Z

w
od

y 
 

Ćwiczenie 
wykonane idealnie 

pod względem 
technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 

zadania; 
zdecydowany 

i przekonywujący 
zwód ciałem; 

szybkie i 
energicznie omija 

zawodnika 

Ćwiczenie wykonane 
bardzo dobrze pod 

względem 
technicznym; brak 

dynamiki; 
przekonywujący zwód 
ciałem; bardzo dobre 

uwolnienie się od 
zawodnika 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 

zadania np. : brak 
dynamiki lub mało 
przekonywujący 
zwód ciałem lub 

zbyt obszerne 
ominięcie 
zawodnika 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: brak 

dynamiki; mało 
przekonywujący 

zwód ciałem 
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Ćwiczenie 
wykonane idealnie 

pod względem 
technicznym; 
dynamiczne 

wykonanie zadania 
odpowiedni i 

skuteczny zwód; 
rytmiczny bieg; 

właściwe 
ustawienie ciała; 

Ćwiczenie wykonane 
bardzo dobrze pod 

względem 
technicznym; brak 

dynamiki; podania w 
dobrym tempie biegu; 

właściwa zmiana 
pozycji; mało 

dynamiczny zwód 
odpowiednie 

ustawienie ciała; 
właściwy rytm biegu; 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 

zadania np.: lub 
niewłaściwa zmiana 
pozycji oraz tempa 

biegu lub 
nieodpowiednie 
ustawienie ciała; 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba   

popełnianych 
błędów: 

 niewłaściwa 
zmiana pozycji; 

niewłaściwe 
ustawienie ciała; 
zaburzony rytm 

kroków; 
niewłaściwe tempo 

biegu; 
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Ćwiczenie 
wykonane idealnie 

pod względem 
technicznym; 
dynamiczne 

wykonanie zadania 
odpowiednie i 

skuteczne 
operowanie piłką; 

bardzo dobry 
chwyt piłki oraz 
podanie sprzed 

klatki piersiowej  
rytmiczny bieg z 

kozłowaniem; 
właściwe 

ustawienie ciała; 

Ćwiczenie wykonane 
bardzo dobrze pod 

względem 
technicznym; brak 

dynamiki; podania w 
dobrym tempie biegu; 

prawidłowe 
technicznie podanie 

sprzed klatki 
piersiowej; 

prawidłowy chwyt 
piłki; właściwa zmiana 

pozycji; odpowiedni  
rzut do kosza; 
odpowiednie 

ustawienie ciała; 
właściwy rytm biegu; 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 

zadania np.: podania 
w niezbyt szybkim 

biegu lub 
nieprawidłowe 

technicznie podanie 
sprzed klatki 

piersiowej lub 
nieprawidłowy 
chwyt piłki; lub 

niewłaściwa zmiana 
pozycji lub błąd 

przy rzucie lub błąd 
kroków lub 

nieodpowiednie 
ustawienie ciała; 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: podania  

w niezbyt szybkim 
biegu 

lub nieprawidłowe 
technicznie podanie 

sprzed klatki 
piersiowej; 

nieprawidłowy 
chwyt piłki; 
niewłaściwa 

zmiana pozycji; 
błąd przy rzucie; 

błąd kroków; 
niewłaściwe 

ustawienie ciała; 
zaburzony rytm 

kroków 

w czasie podań i 
chwytów; 
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Ćwiczenie 
wykonane idealnie 

pod względem 
technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 

zadania; doskonale 
wykonany krok 

odstawno- 
dostawny (NN 

ugięte w stawach 
kolanowych, stopy 

rozstawione, 
poruszanie się na 
całych stopach, 

tułów 
wyprostowany); 
świetne ustawienie 

względem 
przeciwnika i 

własnego kosza; 
pełna kontrola 

sytuacji; doskonała 
obserwacja pola 

gry; 

Ćwiczenie wykonane 
bardzo dobrze pod 

względem 
technicznym; brak 
dynamiki; bardzo 

dobrze wykonany krok 
odstawno- dostawny 

(NN ugięte  

w stawach 
kolanowych, stopy 

rozstawione, 
poruszanie się na 

całych stopach, tułów 
wyprostowany);bardzo 

dobre ustawienie 
względem 

przeciwnika i 
własnego kosza; pełna 

kontrola sytuacji; 
bardzo dobra 

obserwacja pola gry; 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy w 
wykonywaniu 
zadania np.: 
niewłaściwie 

wykonany krok 
odstawno-dostawny 
(NN wyprostowane 

 w stawach 
kolanowych, stopy 

zbyt wąsko 
rozstawione, 

wspinanie się na 
palce , tułów 

pochylony) lub 
niepoprawne 
ustawienie 
względem 

przeciwnika i 
własnego kosza lub 

brak przeglądu 
sytuacji na boisku 
lub brak dynamiki; 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba 

popełnianych 
błędów: 

niewłaściwie 
wykonany krok 

odstawno- 
dostawny (NN 

wyprostowane w 
stawach 

kolanowych, stopy 
zbyt wąsko 

rozstawione, 
wspinanie się na 

palce , tułów 
pochylony);  
niepoprawne 
ustawienie 
względem 

przeciwnika 

 i własnego kosza;  
brak przeglądu 

sytuacji na boisku;  
brak dynamiki; 
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Ćwiczenie wykonane idealnie pod 
względem  technicznym; 
dynamiczne wykonanie zadania; 
prawidłowa postawa przed 
zbiciem, pełna praca zamachowa 
ramion, zastosowanie 
odpowiedniej długości stawianych 
kroków, lądowanie nie 
przekraczając linii środkowej 
boiska noga różnoimienną od ręki 
atakującej, zbicie w pole 

 

Ćwiczenie wykonane bardzo 
dobrze pod względem 
technicznym; brak dynamiki; 
prawidłowa postawa przed 
zbiciem; bardzo dobre praca 
zamachowa ramion; właściwa 
długość stawianych kroków, 
lądowanie odpowiednia nogą z 
przodu, zbicie w pole 
 

Ćwiczenie wykonane dobrze; 
drobne błędy w wykonywaniu 
zadania np. : niewyprostowanie 
ramion w pracy zamachowej, 
jednakowa długość wszystkich 
stawianych  kroków, zbicie poza 
polem boiska 

Ćwiczenie wykonane 
niedokładnie; duża liczba 
popełnianych błędów- poważne 
błędy: : brak dynamiki; brak pracy 
zamachowej ramion,  

Zbyt duża/ za mała liczba 
stawianych kroków, lądowanie 
nogą jednoimienną do ręki 
atakującej, zbicie w siatkę lub 
poza pole boiska 
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Ćwiczenie wykonane idealnie pod 
względem  technicznym; 
dynamiczne wykonanie zadania; 
prawidłowa postawa przed 
wystawieniem piłki, podejście pod 
piłkę, ustawienie się przodem do 
strefy w która wystawiamy piłkę, 
bardzo dobra  parabola lotu 
wystawionej piłki, wykonanie 
poprawnej sekwencji kroków do 
asekuracji po wystawie 
 

Ćwiczenie wykonane bardzo 
dobrze pod względem 
technicznym; brak dynamiki; 
prawidłowa postawa przed  
wystawieniem  piłki; bardzo dobre 
podejście pod piłkę , ustawienie 
się przodem do strefy w która 
wystawiamy, odpowiednia 
parabola lotu ,  wykonanie 
asekuracji po wystawie bez 
sekwencji kroków( podejście do 
piłki) 

Ćwiczenie wykonane dobrze; 
drobne błędy w wykonywaniu 
zadania np. : ustawienie się bokiem 
do strefy w która wystawiamy, zbyt 
niska lub za wysoka parabola lotu 
piłki, brak asekuracji po wystawie 

Ćwiczenie wykonane 
niedokładnie; duża liczba 
popełnianych błędów- poważne 
błędy: : brak podejścia pod piłkę, 
ustawienie się bokiem do strefy w 
która wystawiamy , wystawa na 
siatkę lub pole przeciwnika, brak 
asekuracji  
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Ćwiczenie wykonane idealnie pod 
względem  technicznym; 
dynamiczne wykonanie zadania; 
prawidłowa postawa przed 
odbiorem piłki, wzorowa praca 
nóg,  ułożenie odpowiednio dłoni 
do odbioru  odpowiednia 
wysokość odbioru, odbiór w strefę 
„zero” na boisku, potrafi ocenić 
tor lotu piłki i podjąć decyzje w 
jaki sposób ją dobrać                 ( 
sposobem oburącz górnym czy 
dolnym) 

Ćwiczenie wykonane bardzo 
dobrze pod względem 
technicznym; brak dynamiki; 
prawidłowa postawa przed  
odbiorem piłki; bardzo dobra 
praca nóg, odpowiednie ułożenie 
dłoni, bardzo dobra wysokość 
odbioru,  dogranie w okolice 1 m 
od strefy „zero”, nie zawsze 
odpowiednia ocena tor lotu piłki  

Ćwiczenie wykonane dobrze; 
drobne błędy w wykonywaniu 
zadania np. : odbiór piłki na „całych  
stopach”, dobre ułożenie dłoni, 
dobra wysokość odbioru, odbiór w 
strefę własnego boiska  

Ćwiczenie wykonane 
niedokładnie; duża liczba 
popełnianych błędów- poważne 
błędy: : brak postawy przed 
odbiorem, błędne ułożenie dłoni, 
zbyt niski lub za wysoki odbiór 
piłki, odbiór na pole przeciwnika 
bądź aut 
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 CELUJĄCY 
BARDZO 
DOBRY DOBRY DOSTATECZNY 
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Ćwiczenie 
wykonane 
idealnie pod 
względem 
technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 
zadania; zamach 
wykonany prostą 
nogą; 
samodzielne 
dojście do 
drabinki 

z zachowaniem 
maksymalnego 
napięcia 
wszystkich  
mięśni; głowa 
odpowiednio 
odchylona do 
tyłu;  płynny 
powrót do 
pozycji 
wyjściowej; 
staranne 

i idealne  
rozpoczęcie 

i wykończenie 
ćwiczenia; 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 
dobrze pod 
względem 
technicznym; mała 
dynamika; zamach 
wykonany prostą 
nogą; samodzielne 
dojście do 
drabinki 

 z zachowaniem 
maksymalnego 
napięcia 
wszystkich  
mięśni; głowa 
odpowiednio 
odchylona do tyłu;  
w miarę płynny 
powrót do pozycji 
wyjściowej; ładne 
rozpoczęcie i 
wykończenie 
ćwiczenia; 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 
drobne błędy w 
wykonywaniu 
zadania np. .:  brak 
dynamiki; zamach 
wykonany ugiętą 
nogą lub dojście 
do drabinki z małą 
pomocą lub 
niepełne napięcie 
wszystkich  mięśni 
lub głowa nie  
odchylona do tyłu 
lub mało płynny 
powrót do pozycji 
wyjściowej lub 
mało staranne 
rozpoczęcie i 
wykończenie 
ćwiczenia; 

Ćwiczenie 
wykonane 
niedokładnie; duża 
liczba popełnianych 
błędów: brak 
dynamiki; zamach 
wykonany ugiętą 
nogą; dojście do 
drabinki z dużą 
pomocą; brak 
napięcia wszystkich  
mięśni; głowa nie  
odchylona do tyłu; 
mało płynny powrót 
do pozycji 
wyjściowej; mało 
staranne 
rozpoczęcie i 
wykończenie 
ćwiczenia; 
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Ćwiczenie 
wykonane 
idealnie pod 
względem 
technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 
zadania; 
dynamiczne 
odbicie, chwyt, 
podpór, 
prawidłowe 
ułożenie rąk i 
głowy; NN 
proste w stawach 
kolanowych; 
wykonany bez 
podporu z boku; 
utrzymanie 
stabilnej 
piramidy, 
prawidłowa 
asekuracja; 
staranne 

 i idealne 
rozpoczęcie 

 i wykończenie 
ćwiczenia. 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 

dobrze pod 
względem 

technicznym; mała  
dynamika; 

odpowiednie 
odbicie, chwyt, 

podpór  
prawidłowe 

ułożenie rąk i 
głowy; NN proste  

w stawach 
kolanowych; 

wykonanie bez 
podporu z boku; 

utrzymanie 
stabilnej piramidy; 
ładne rozpoczęcie 

i wykończenie 
ćwiczenia. 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 

drobne błędy 
techniczne, w brak 

dynamiki, 
nieodpowiednie 
odbicie, chwyt, 

podpór, lub 
niesymetryczne 
ułożenie rąk lub 
nie schowanie 
głowy lub NN 
lekko ugięte w 

stawach 
kolanowych lub 

wykonanie 

z podporem z boku 
lub nie utrzymanie 
stabilnej postawy 
lub niestaranne 

rozpoczęcie 

i wykończenie 
ćwiczenia. 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba popełnianych 

błędów: ;  
nieodpowiednie 
odbicie, chwyt, 

podpór, 
niesymetryczne 

ułożenie rąk;  nie 
schowanie głowy;  

NN  ugięte w 
stawach 

kolanowych;  
wykonanie z 

podporem z boku;  
nie utrzymanie 

stabilnej postawy; 
niestaranne 

wykończenie 
ćwiczenia; 

zachwiana pozycja, 
wykonanie z dużą 

pomocą 
nauczyciela. 
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Ćwiczenie 
wykonane 
idealnie pod 
względem 
technicznym; 
dynamiczne 
wykonanie 
zadania; 
dynamiczne 
odbicie, 
prawidłowe 
ułożenie rąk 

 i głowy; NN 
proste w stawach 
kolanowych; 
wykonany bez 
podporu z boku; 
utrzymanie 
stabilnej 
postawy; 
staranne 

 i idealne 
rozpoczęcie 

 i wykończenie 
ćwiczenia. 

Ćwiczenie 
wykonane bardzo 

dobrze pod 
względem 

technicznym; brak 
dynamiki; 

odpowiednie 
odbicie, 

prawidłowe 
ułożenie rąk 

 i głowy; NN 
proste  

w stawach 
kolanowych; 

wykonanie bez 
podporu z boku; 

utrzymanie 
stabilnej postawy; 
ładne rozpoczęcie 

i wykończenie 
ćwiczenia; 

Ćwiczenie 
wykonane dobrze; 
drobne błędy w 
wykonywaniu 
zadania np.: .: brak 
dynamiki lub 
nieodpowiednie 
odbicie lub 
niesymetryczne 
ułożenie rąk lub 
nie schowanie 
głowy lub NN 
lekko ugięte w 
stawach 
kolanowych lub 
wykonanie  

z podporem z boku 
lub nie utrzymanie 
stabilnej postawy 
lub niestaranne 

rozpoczęcie  

i wykończenie 
ćwiczenia lub 

zachwiana pozycja 
po wykonaniu 

przewrotu; 

Ćwiczenie 
wykonane 

niedokładnie; duża 
liczba popełnianych 

błędów: ;  
nieodpowiednie 

odbicie;  
niesymetryczne 

ułożenie rąk;  nie 
schowanie głowy;  

NN  ugięte w 
stawach 

kolanowych;  
wykonanie z 

podporem z boku;  
nie utrzymanie 

stabilnej postawy; 
niestaranne 

wykończenie 
ćwiczenia; 

zachwiana pozycja 
po wykonaniu 

przewrotu;  
wykonanie z dużą 

pomocą 
nauczyciela; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej 
Na poziom szkoły podstawowej dla klas IV-VIII 

 
(zgodne z Rozporządzeniem MENiS z 7 IX 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046) z późniejszymi zmianami z dnia 20 sierpnia 

2010 roku (Dz.U. z 2010r. Nr 156,) oraz w oparciu o wytyczne Komisji Wychowania KEP) 

 



• Katecheta nie ocenia praktyk religijnych ucznia - „Podstawą wystawiania oceny szkolnej w 

nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, aktywność i sumienność. Nie 

powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach religijnych.” - Dyrektorium 

Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce - pkt. 83 

 

System uwzględnia  

1 – wymagania Podstawy Programowej;  

2 – postawy ucznia;  

3 – wkładu pracy ucznia. 

 

 

Sprawdziany i dłuższe formy będą miały dodatkowo ocenę opisową przygotowaną przez nauczyciela. 

Uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej będzie odbywało się w formie ustnej. 

 

Ocena celująca:  

• Uczeń systematycznie wypełnia obowiązki uczniowskie wynikające ze Statutu Szkoły (np. nie 
spóźniania się na lekcję, wykazuje się kulturą języka itp.) oraz nałożone przez nauczyciela 
religii (posiada podręcznik, karty pracy itp.). 

• Angażuje się w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z religijnością (np. konkursy, 
uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.) oraz  jest aktywny w czasie lekcji. 

• Opanował przerobiony materiał w stopniu bardzo dobrym lub stopniu wykraczającym, co 
wskazuje na zainteresowania ucznia przedmiotem. 

• Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

• Uczeń wywiązuje się z obowiązku prowadzenia zeszytu i wykonywania zadań 
domowych.  

• Wyróżnia się twórczą aktywnością w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
praktycznych w grupie katechetycznej. 

 
Ocena  bardzo dobra: 

 

• Uczeń systematycznie wypełnia obowiązki uczniowskie wynikające ze Statutu Szkoły (np. nie 
spóźniania się na lekcję, wykazuje się kulturą języka itp.) oraz nałożone przez nauczyciela 
religii (posiada podręcznik, karty pracy itp.). 

• Angażuje się w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z religijnością (np. konkursy, 
uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.). 

• Opanował przerobiony materiał w stopniu bardzo dobrym. 

• Opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, opanowany 
materiał potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość. 



• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań 
teoretycznych i praktycznych.  

• Wykazuje się  aktywnością podczas katechezy. 

• Wywiązuje się z obowiązków dotyczących prowadzenia zeszytu, wykonywania zadań 

domowych. 

 

Ocena dobra: 

 

• Uczeń niesystematycznie wypełnia obowiązki uczniowskie wynikające ze Statutu Szkoły 
(np. nie spóźniania się na lekcję, wykazuje się kulturą języka itp.) oraz nałożone przez 
nauczyciela religii (posiada podręcznik, karty pracy itp.). 

• Nie angażuje się systematycznie w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z 
religijnością (np. konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.) i jest 
sporadycznie aktywny w czasie lekcji. 

• Opanował przerobiony materiał w stopniu dobrym, jednak podczas jego prezentacji pojawiają 
się niewielkie błędy lub braki. 

• Podczas rozwiązywania zadań praktycznych o wyższym stopniu złożoności  popełnia 
drobne błędy lub nie doprowadza do całkowitego rozwiązania. 

• Prowadzony zeszyt i rozwiązywane zadania domowe nie budzą zastrzeżeń.  

 

Ocena dostateczna: 

 

• Uczeń nie wypełnia obowiązków uczniowskich wynikających ze Statutu Szkoły (np. spóźniania 
się na lekcję, nie zawsze wykazuje się kulturą języka itp.) oraz nałożonych przez nauczyciela 
religii (nie posiada podręcznika, karty pracy itp.). 

• Nie angażuje się w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z religijnością (np. 
konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.) i nie jest aktywny w czasie 
lekcji. 

• Posiada ogólną znajomość przerobionego materiału. 

• Słabo opanował wiadomości, określone programem nauczania, podczas ich 
prezentowania pojawiają się błędy i znaczne braki. 

• Rozwiązuje tylko typowe – bez jakiejkolwiek złożoności, zadania praktyczne i 
teoretyczne o średnim stopniu trudności. 

• Niesystematycznie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. 

 

 

Ocena dopuszczająca 

 

• nie wypełnianie obowiązków uczniowskich wynikających z Statutu Szkoły (np. spóźnianie się 
na lekcję, ucieczka z lekcji, wulgaryzm języka,  itp.) i nałożonych przez nauczyciela religii (nie 
posiada podręcznika, karty pracy itp.), choć w rozmowach indywidualnych przyjmuje do 
wiadomości uwagi i obiecuje poprawę. 



• brak zaangażowania ucznia w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z religijnością 
(np. konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, nie uczestniczy w rekolekcjach itp.). Uczeń 
celowo przeszkadza na lekcji i nie wynika to z jego trudności określonych przez opinie lub 
orzeczenie z poradni. 

• uczeń nie zna podstawowych treści wiary, choć obiecuje, że się nauczy. 

• słabo opanował wiadomości, określone programem nauczania, podczas ich 
prezentowania pojawiają się błędy i znaczne braki. 

• rozwiązuje tylko typowe – bez jakiejkolwiek złożoności, zadania praktyczne i 
teoretyczne o średnim stopniu trudności. 

• niesystematycznie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe, pojawiają się w tym 
względzie częste braki. 

 

Ocena niedostateczna: 

• pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia 
kryteriów oceny dopuszczającej; ignoruje obowiązki ucznia. 

• jest bierny, odmawia wszelkiej współpracy. 

 
 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie oceny niedostatecznej z religii 

………………………………………. 

ucznia klasy …… Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu 

 

1. Uczeń unikał udziału na zajęciach z religii mimo zachęty ze strony nauczyciela. 

2. Nie posiadał zeszytu, nie prowadził żadnych notatek, nie odrabiał zadań. Nie wykazał minimum 

dobrej woli do współpracy z nauczycielem 

3. Nauczyciel na bieżąco informował ucznia o jego ocenach oraz zachęcał do podjęcia wysiłku 

mającego na celu poprawienie ocen: nauczyciel zapraszał ucznia do uczestnictwa w zajęciach, 

oferował pomoc, jednak uczeń nie skorzystał z tej pomocy.  

4. Uczeń był zachęcany do pracy na lekcji: nauczyciel stosował pochwały za najmniejszy wysiłek 

ucznia włożony w udział w lekcji. 

5. Nauczyciel informował ucznia o przewidywanych pracach pisemnych i możliwości 

przygotowania się do nich: każdorazowo uczeń dokładnie znał zakres materiału 



obowiązującego na zapowiedzianych pracach pisemnych jednakże nie wykazywał odrobiny 

dobrej woli w kierunku podjęcia wysiłku 

6. Uczeń otrzymał szansę poprawy oceny jednak uczeń nie skorzystał z tej formy pomocy.  

7. Nauczyciel rozmawiał z wychowawcą klasy i próbował rozmawiać z rodzicem lub opiekunem 

prawnym ucznia jednak bezskutecznie. Wychowawca i rodzic lub opiekun prawny został 

poinformowany o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.   

8. Indywidualne podejście do ucznia w procesie dydaktycznym nie przyniosło oczekiwanych 

rezultatów. 

 

   

       

 

Przedmiotowy System Oceniania 

Przedmiot: Religia 

Klasy 4-8 

 

OCENA WIEDZA POSTAWA 

OBOWIĄZKI 

PODSTAWOW

E 

OBOWIĄZKI 

PONADPODSTAWO

WE 

 

 

 

CELUJĄCA 

Uczeń 

średnią 

ocen 

cząstkowyc

h osiągnął 

na poziomi

e 5,5 - 6,0. 

Wyróżnia się w 

kulturze słowa 

i szacunku wobec 

nauczycieli, 

rówieśników, 

symboli religijnych 

i postawie 

modlitewnej. 

Posiada 

podręcznik, 

zeszyt prowadzi 

staranni, nie 

spóźnia się na 

lekcje. 

Bierze czynny udział 

w konkursach, 

rekolekcjach, 

uroczystościach z okazji 

świąt, reprezentuje 

godnie szkołę 

na zewnątrz. 

 

 

BARDZO DOBRA 

Uczeń 

średnią 

ocen 

cząstkowyc

h osiągnął 

 W kulturze słowa 

nie ma do ucznia 

zastrzeżeń, wobec 

nauczycieli okazuje 

szacunek, 

Posiada 

podręcznik, 

zeszyt prowadzi 

choć posiada 

cechy 

Do udziału w 

konkursach, 

rekolekcjach, 

uroczystościach z okazji 



OCENA WIEDZA POSTAWA 

OBOWIĄZKI 

PODSTAWOW

E 

OBOWIĄZKI 

PONADPODSTAWO

WE 

 

 

 

na poziomi

e 4,5 -  5,4. 

w relacjach z 

rówieśnikami jest 

koleżeński i 

pomocny, 

zachowuje się 

godnie wobec 

symboli religijnych 

i w czasie 

modlitwy. 

niestaranności, 

zdarzają się 

spóźnienia na 

lekcje. 

świąt decyduje się 

po namowach. 

 

 

DOBRA 

 

 

 

 

Uczeń 

średnią 

ocen 

cząstkowyc

h osiągnął 

na poziomi

e 3,5 – 4,4. 

W kulturze słowa  

uczeń posiada 

braki, nie 

wszystkim 

nauczycielom 

okazuje szacunek, 

wobec 

rówieśników nie 

zawsze jest 

koleżeński i 

pomocny, 

zachowuje się  

jednak godnie 

wobec symboli 

religijnych i w 

czasie modlitwy. 

Posiada 

podręcznik, 

sporadycznie 

zapomina 

przynieść go na 

lekcje, zeszyt 

prowadzi choć 

niestarannie, 

zdarzają się 

spóźnienia 

na lekcje. 

Do udziału w 

konkursach, 

rekolekcjach, 

uroczystościach z okazji 

świąt decyduje się 

po długich 

pertraktacjach. 

 

 

DOSTATECZNA 

 

Uczeń 

średnią 

ocen 

cząstkowyc

h osiągnął 

na poziomi

e 2,5 – 3,4. 

Uczeń używa 

wulgarnych słów 

w sytuacjach 

emocjonalnych, 

po zwróceniu 

uwagi przeprasza, 

wobec 

Nie posiada 

podręcznika, 

zeszyt posiada 

jednak prowadzi  

niestarannie 

z licznymi 

brakami w 

Nie bierze udziału 

w konkursach, w 

rekolekcjach nie 

uczestniczy w stu 

procentach, jest 

nieobecny 



OCENA WIEDZA POSTAWA 

OBOWIĄZKI 

PODSTAWOW

E 

OBOWIĄZKI 

PONADPODSTAWO

WE 

 

 

rówieśników 

zachowuje się 

egoistycznie, lecz 

poproszony 

o pomoc potrafi jej 

udzielić, 

zachowanie wobec 

symboli religijnych 

i podczas modlitwy 

budzi zastrzeżenia. 

zapisie, często 

spóźnia się na 

lekcje. 

na uroczystościach z 

okazji świąt. 

 

 

DOPUSZCZAJĄC

A 

 

 

Uczeń 

średnią 

ocen 

cząstkowyc

h osiągnął 

na poziomi

e 1,5 – 2,4. 

Uczeń używa 

wulgarnych słów 

w sytuacjach 

emocjonalnych, 

po zwróceniu 

uwagi twierdzi, 

że nie zrobił nic 

złego, wobec  

rówieśników 

zachowuje się 

egoistycznie, a 

poproszony 

o pomoc nie potrafi 

jej udzielić, 

zachowanie wobec 

symboli religijnych 

i podczas modlitwy 

budzi zastrzeżenia.  

Nie posiada 

podręcznika, nie 

posiada zeszytu, 

choć przyrzeka, 

że przyniesie, 

spóźnia się na 

lekcje, rzadko 

opuszcza lekcje, 

których nie 

usprawiedliwia. 

Nie bierze  udziału 

w konkursach, nie 

uczestniczy w  

rekolekcjach, jest 

nieobecny na 

uroczystościach z okazji 

świąt. 

 

 

Uczeń 

średnią 

ocen 

cząstkowyc

Uczeń używa 

często wulgarnych 

słów, lekceważy 

uwagi nauczyciela, 

Nie posiada 

podręcznika, nie 

posiada zeszytu, 

Nie bierze udziału 

w konkursach, nie 

uczestniczy w 

rekolekcjach, a jeśli się 



OCENA WIEDZA POSTAWA 

OBOWIĄZKI 

PODSTAWOW

E 

OBOWIĄZKI 

PONADPODSTAWO

WE 

NIEDOSTATECZ

NA 

 

 

h osiągnął 

na poziomi

e 1,0 – 1,4. 

wobec 

rówieśników 

zachowuje się 

lekceważąco, 

namawia do złego, 

cieszy się 

z niesprawiedliwoś

ci, odrzuca 

jakąkolwiek pomoc 

ze strony 

nauczyciela jak i 

rówieśników, nie 

okazuje szacunku 

wobec symboli 

religijnych, 

przeszkadza w 

czasie modlitwy i 

w prowadzeniu 

lekcji. 

rzadko bywa na 

lekcjach. 

pojawi to przeszkadza, 

jest nieobecny na 

uroczystościach z okazji 

świąt. 

 

 
 

EDB 
 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Kryteria i sposoby oceniania opracował nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej 

nr 88 w Poznaniu w oparciu o Statut Szkoły, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 



uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz o program nauczania historii i wiedzy 

o społeczeństwie w danej klasie szkoły podstawowej. 

 

Przy wystawieniu oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej) oblicza się średnią ocen bieżących.  

 

Punkty otrzymywane przez ucznia z prac pisemnych takich jak sprawdziany, testy przeliczane są 

według następujących zasad: 

 

 0% - 29%         ocena niedostateczna (1) 

 30% - 49%   ocena dopuszczająca (2) 

 50% - 69%       ocena dostateczna (3) 

 70% - 89%       ocena dobra (4) 

 90% - 97%       ocena bardzo dobra (5) 

 98% - 100%     ocena celująca (6) 

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Oceny są zapisywane 

w  dzienniku lekcyjnym lub przekazywane na spotkaniach z rodzicami. 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

Sprawdziany 

kartkówki 

odpowiedzi ustne 

prace długoterminowe 

prace domowe 

aktywność 

praca na lekcji 

zeszyt 

 

Osiągnięcia ucznia są podsumowane oceną w dzienniku 

Częstotliwość pomiaru osiągnięć: 

sprawdzian ( 1 godz. lekcyjna ) - co najmniej 1 w semestrze 

kartkówki ( 10 - 15 min. ) co najmniej 1 w każdym dziale 

odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze 

prace długoterminowe – w zależności od potrzeb 

prace domowe ( pisemne lub ustne ) - w zależności od potrzeb 

praca na lekcji – w zależności od potrzeb 



test semestralny – w zależności od potrzeb 

 

Ocenianie ucznia uwzględnia: 

przygotowanie do lekcji 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

wypowiedzi na lekcji 

pracę w grupie 

sprawdziany i kartkówki 

posługiwanie się pomocami naukowymi ( mapy, tablice graficzne, atlasy, słowniki itp.) 

 

 Inne formy aktywności: 

pisanie i prezentacja referatów 

wykonywanie albumów, plakatów, makiet, pomocy naukowych, prezentacji multimedialnych 

udział w konkursach 

oceny za prace w grupie, prace długoterminowe i aktywność wystawione są po uwzględnieniu 

samooceny ucznia i jego pracy przez kolegów 

 

Sprawdziany przeprowadzane są po przerobieniu całego działu tematycznego, ocenianego według 

punktacji. Uczeń otrzymuje sprawdzian do wglądu po sprawdzeniu. Ma prawo zgłosić uzasadnioną 

reklamację do oceny. Nauczyciel przechowuje ją do końca roku szkolnego. Istnieje możliwość 

obejrzenia prac pisemnych przez rodziców w trakcie każdego zebrania lub w innym terminie po 

zgłoszeniu takiej chęci.  

Każdy sprawdzian obejmujący przerobiony dział jest zapowiedziany co najmniej tydzień przed 

ustalonym terminem. Jedynie kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Kartkówki uczeń otrzymuje do 

wglądu po sprawdzeniu. Kartkówki przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego. Jeżeli uczeń jest 

nieobecny na kartkówce nie musi jej uzupełniać, chyba, że wyraża taką wolę.  

Każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń może poprawić, ustalając wcześniej termin z 

nauczycielem, jednak nie przekraczając terminu 14 dni od dnia otrzymania oceny. Przy poprawianiu 

sprawdzianu lub pisaniu w innym terminie (ze względu na nieobecność) kryteria oceniania się nie 

zmieniają. Do klasyfikacji śródrocznej oraz klasyfikacji na koniec roku szkolnego brana jest pod uwagę 

ocena pierwotna oraz poprawiona. Jeżeli uczeń nie będzie przestrzegał terminów poprawy, nie będzie 

mógł do niej przystąpić. Jedynie z uzasadnionych powodów terminy poprawy mogą zostać wydłużone. 

W przypadku chęci poprawy ocen innych niż ze sprawdzianu decyzję o możliwości poprawy podejmuje 

nauczyciel.  

uczeń ma prawo do uzyskania dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe związane z 

przedmiotem. 



aktywność oraz praca w grupach, oceniane są za pomocą ocen (gdy uczeń szczególnie wyróżnia się 

pracą na lekcji) oraz (+) i (- ), kiedy widać zaangażowanie ucznia lub całkowity brak zainteresowania 

lekcją (nie robi ćwiczeń, nie wykonuje poleceń nauczyciela). Zebrane 3 (+ ) lub 3 (-)  zostają zamienione 

na ocenę bardzo dobrą lub niedostateczną. W przypadku gdy uczeń z premedytacją nie pracuje na 

lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną od razu z pominięciem 3 (-) 

w razie nieobecności trwającej tydzień, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi przed lekcją i ma prawo 

być nieoceniany na pierwszej lekcji po powrocie, ale jest zobowiązany przez tydzień uzupełnić zaległy 

materiał. Jeżeli nieobecność była dłuższa niż tydzień czas ochronny zostaje odpowiednio wydłużony.  

 

Nieprzygotowania obejmują: 

brak zadania domowego, 

odpowiedź ustną, 

kartkówkę 

nie posiadanie zeszytu lub podręcznika 

 

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się zapisy 

tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych. Zeszyt powinien być 

prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić. 

 

 

OCENA BIEŻĄCA I JEJ KRYTERIA 

Do ustalenia oceny stosuje się skalę: 

6 – celujący 

5 - bardzo dobry 

4 – dobry 

3 – dostateczny 

2 – dopuszczający 

1 – niedostateczny 

 

Kryteria ocen wypowiedzi ustne 

oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii 

historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez 

wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp. 

 

celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria 

oceny bardzo dobrej 



zawiera treści obowiązującej podstawy programowej- własne przemyślenia i oceny 

bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z podstawą programową, swobodne operowanie 

faktami i dostrzeganie związków między nimi 

dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści,  nieliczne błędy, 

nie wyczerpuje zagadnienia 

dostateczny - uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy 

niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe 

dopuszczający - niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadomościach i 

umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy pomocy nauczyciela 

niedostateczny - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym 

stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych 

przez nauczyciela, ma braki w wiadomościach koniecznych 

 

Prace pisemne 

kartkówki składają się z kilku krótkich pytań, pytania są punktowane  

sprawdziany zawierają zadania otwarte lub zamknięte, którym jest przyporządkowana określona 

liczba punktów, zamieniane na ocenę 

sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na dana ocenę, według 

szkolnego systemu oceniania 

 

Prace długoterminowe 

przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, samodzielność, wartość 

merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, 

kompletność, możliwości ucznia 

 

Prace domowe 

ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w 

przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań 

 

 Praca w grupie 

 bierze się pod uwagę: precyzyjność, stopień zaangażowania, efektywność, czas jej wykonania 

 

Udział w projekcie 

ocenie podlega: zaangażowanie, systematyczność, samodzielność, korzystanie z materiałów 

źródłowych, współpraca z grupą i opiekunem 

 



Aktywność pozalekcyjna 

udział w konkursach, wyniki najwyższe - ocena celująca, wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny - 

ocena bardzo dobra 

udział w imprezach środowiskowych  

 

Uwaga! 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe ( uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego 

programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniżył wymagania edukacyjne w porozumieniu z 

jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA ( ocena 

semestralna i końcoworoczna) 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych wiadomości 

- ma poważne braki uniemożliwiające dalszą naukę 

- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem 

    Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, 

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, 

- przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym, 

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności 

- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje 

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi 

- współpracuje z nauczycielem 

- wykazuje aktywność na lekcji 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym 

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne 

- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł 

- efektywnie współpracuje w zespole i aktywnie pracuje w grupie 

- bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów, potrafi argumentować i bronić swoich racji 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą nauczania historii w danej klasie 

- sprawnie posługuje się wiadomościami 

- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska 

historyczne 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń 

- umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach spornych - 

wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- w wysokim stopniu opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą nauczania 

historii w danej klasie 

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę, 

- bierze udział i osiąga znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania 



SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów działalności. 

Uczniowie są oceniani zgodnie z zapisami statutu szkoły – tj. uzyskują oceny cząstkowe od 1 do 6  w 

ustalonych kategoriach / sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna, zadanie domowe, aktywność na 

lekcji/. Ocenianie cząstkowe każdego ucznia dokonuje się sukcesywnie przez okres półrocza i kończy 

się oceną klasyfikacyjną półroczną oraz na danym poziomie nauczania oceną klasyfikacyjną 

końcoworoczną. By dokładnie określić umiejętności zdobyte przez uczniów stosuję też ocenianie 

kształtujące, opierające się na analizie umiejętności ucznia, kiedy otrzymują informacje zwrotne na 

temat jakości swojej pracy i tego, co mogą zrobić, by osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Uczniowie 

dostają  wskazówki, w jaki sposób poprawić efektywność swoich działań. Elementy nauczania 

kształtującego są wykorzystywane we wszystkich obszarach z wyjątkiem sprawdzianów. 

Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze z edukacji dla bezpieczeństwa, może 

także usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie do zajęć, jeśli opuścił więcej niż jedne zajęcia. Uczniowie 

zostają poinformowani, jaką wagę maja poszczególne kategorie w wystawieniu oceny semestralnej i 

końcowej, co odpowiada kolejności przedstawionych sposobów oceniania. Podstawą wystawienia 

oceny śródrocznej i oceny rocznej jest udział ucznia w co najmniej 50% zajęć lekcyjnych, w przypadku 

frekwencji niższej uczeń może być zobligowany do przystąpienia, do egzaminu klasyfikacyjnego ( jeśli 

nie ma innych  podstaw do wystawienia oceny semestralnej) 

W klasyfikacji śródroczna i rocznej obowiązują: 

zapisane w Statucie progi średniej arytmetycznej /oceny ważonej/ z uzyskanych ocen cząstkowych 

Na miesiąc przed końcem półrocza prowadzący informuje ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej 

z przedmiotu. W przypadku, gdy nauczyciel nie dotrzyma terminu uczeń otrzymuje ocenę  pozytywną. 

Uczniowi nie są podawane do wiadomości przewidywane oceny na pierwszy semestr, z wyjątkiem 

oceny niedostatecznej 

Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego lub poprawkowego, obejmującego pytania  ze wszystkich przerobionych działów. By 

uzyskać ocenę wyższą niż proponowana przez nauczyciela uczeń musi zaliczyć test semestralny na 

ocenę wyższą. Tylko w takim przypadku zostanie uwzględnione odwołanie. W innym przypadku uczeń 

otrzyma ocenę proponowaną przez nauczyciela 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Lp. Nr i temat lekcji 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 

Dział 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc 

1. O czym będziemy 

się uczyć na 

lekcjach EdB – 

zasady 

bezpieczeństwa 

wymienia główne założenia programowe 

przedmiotu; 

wypowiada się na temat swoich zainteresowań, 

oczekiwań wobec nauczyciela oraz proponowanych 

treści i metod pracy; 

prawidłowo składa meldunek do rozpoczęcia lekcji. 

rozumie i wskazuje elementy humanitarne w programie 

przedmiotu; 

omawia zasady przynależności do organizacji SIM PCK; 

potrafi wskazać, w jaki sposób dotrzeć do regulaminów 

interesujących go konkursów i zawodów sportowo-obronnych. 

2. Nasz kontrakt 

edukacyjny 

wyjaśnia znaczenie zredagowanych zasad pracy na 

lekcjach; 

planuje swoją naukę zgodnie z wymaganiami 

przedmiotowymi; 

rozróżnia sygnały alarmowe obowiązujące w szkole. 

formułuje i redaguje wnioski dotyczące zasad obowiązujących na 

lekcji; 

rozróżnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe; 

stosuje się do odpowiednich komend na wypadek alarmu w szkole. 

3. 1. Istota udzielania 

pierwszej pomocy 

uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy; 

wyjaśnia zasady zachowania się ratujących 

(świadków zdarzenia) w miejscu wypadku; 

omawia zasady zabezpieczenia miejsca wypadku; 

przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa 

własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w 

sytuacjach symulowanych podczas zajęć. 

ocenia zachowanie się świadków zdarzenia (ratujących) na miejscu 

wypadku; 

rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia; 

przedstawia rolę świadka zdarzenia w udzielaniu pierwszej 

pomocy. 

4. 2. Łańcuch 

ratunkowy – nie 

masz prawa go 

zerwać 

omawia zasady postępowania bezpiecznego dla 

ratownika; 

wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w 

rejonie wypadku; 

uzasadnia, że prawidłowe wezwanie pomocy może mieć istotne 

znaczenie dla ratowania życia poszkodowanych; 

omawia poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego; 

rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej; 

wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”; 



 

 

wskazuje sposoby zabezpieczenia się przed 

zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami 

ustrojowymi;  

rozpoznaje osobę w stanie zagrożenia życia;  

wzywa odpowiednią pomoc. 

 

podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej 

udzielanie pierwszej pomocy. 

5. 3. Ocena stanu 

poszkodowanych 

ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej   

(trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund); 

wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg   

oddechowych u osoby nieprzytomnej; 

 udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–

żuchwa; 

ocenia przytomność poszkodowanego; 

systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby 

nieprzytomnej; 

wzywa odpowiednią pomoc; 

postępuje według poznanego schematu 

ratunkowego. 

dowodzi konieczności udzielania pierwszej pomocy w przypadku 

zaburzeń czynności życiowych poszkodowanego; 

odwraca na plecy poszkodowanego leżącego na brzuchu, gdy 

zachodzi taka konieczność; 

rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej; 

wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;  

wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu 

oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych; 

wymienia objawy utraty przytomności. 



 

 

6. 4. Postępowanie 

podczas utraty 

przytomności i 

zasłabnięć 

ocenia przytomność poszkodowanego;  

wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej; 

udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–

żuchwa; 

ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej 

(trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund); 

układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej; 

udziela pomocy osobie omdlałej; 

systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby 

nieprzytomnej. 

omawia przyczyny i objawy nagłych zasłabnięć i zachorowań; 

wykazuje związek między utratą przytomności a zagrożeniem życia; 

wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby 

nieprzytomnej; 

stosuje schemat postępowania ratowniczego. 

7. 5. Pierwsza pomoc 

w zaburzeniach 

oddychania i 

krążenia 

ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej 

(trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund); 

• wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg 

oddechowych u osoby nieprzytomnej; 

 udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–

żuchwa; 

ocenia przytomność poszkodowanego; 

systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby 

nieprzytomnej; 

wzywa odpowiednią pomoc; 

postępuje według poznanego schematu 

ratunkowego. 

dowodzi konieczności udzielania pierwszej pomocy w przypadku 

zaburzeń czynności życiowych poszkodowanego; 

odwraca na plecy poszkodowanego leżącego na brzuchu, gdy 

zachodzi taka konieczność; 

rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej; 

wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;  

wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu 

oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych; 

wymienia objawy utraty przytomności. 

8. 6. Ciała obce w 

organizmie 

ocenia przytomność poszkodowanego;  

wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej; 

udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–

żuchwa; 

omawia przyczyny i objawy nagłych zasłabnięć i zachorowań; 

wykazuje związek między utratą przytomności a zagrożeniem życia; 

wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby 

nieprzytomnej; 



 

 

ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej 

(trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund); 

układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej; 

udziela pomocy osobie omdlałej; 

systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby 

nieprzytomnej. 

stosuje schemat postępowania ratowniczego. 

 

9. 7. Pierwsza pomoc 

w zranieniach, 

skaleczeniach i 

ranach 

stosuje właściwe opatrunki w zależności od rodzaju 

urazu i umiejscowienia rany; 

wykonuje opatrunek osłaniający na ranę głowy, szyi, 

twarzy, klatki piersiowej i jamy brzusznej; 

omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w 

urazach kończyn; 

wymienia przedmioty, jakie powinny się znaleźć w 

apteczce domowej, samochodowej i przygotowanej 

na wyprawę turystyczną; 

stosuje podstawowe zasady opatrywania ran; 

wymienia środki stanowiące wyposażenie apteczki 

pierwszej pomocy; 

wyjaśnia zastosowanie poszczególnych materiałów 

opatrunkowych; 

wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie 

kończyny; 

posługuje się chustą trójkątną podczas opatrywania 

ran i unieruchamiania kończyn. 

rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia 

zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;  

uzasadnia konieczność opatrywania ran; 

planuje wyposażenie apteczki dla kilkuosobowej grupy na wyprawę 

turystyczną w zależności od pory roku;  

wskazuje zależność między sposobem opatrzenia rany a jej 

gojeniem się; 

wyjaśnia pojęcie „rana”. 

 

10. 8. Tamowanie 

krwotoków 

układa poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, w 

zależności od umiejscowienia urazu;  

wykonuje opatrunek uciskowy;  

tamuje krwotok za pomocą opatrunku;  

bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne;  

wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny; 

wzywa odpowiednią pomoc. 

rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia 

zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;  

wyjaśnia pojęcia: „rana”, „krwotok”;  

wyjaśnia, dlaczego silny krwotok zagraża życiu. 



 

 

11. 9. Urazy kości i 

uszkodzenia 

stawów 

wykorzystuje podręczne środki do unieruchomienia 

urazu;  

stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i 

stawów;  

stosuje unieruchomienie obłożeniowe; 

wzywa odpowiednią pomoc.  

wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w 

pracy;  

wyjaśnia pojęcie „złamanie”; 

wymienia przyczyny urazów kostno-stawowych. 

12. 10. Wpływ 

wysokiej 

temperatury na 

organizm człowieka 

omawia zasady postępowania w przypadku 

oparzenia termicznego;  

wyjaśnia, na czym polega udzielanie pierwszej 

pomocy w oparzeniach;  

demonstruje metodę chłodzenia w przypadku 

oparzenia kończyny; 

charakteryzuje stopnie oparzeń termicznych; 

wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze 

szczególnym uwzględnieniem środowiska 

domowego i małych dzieci;  

wzywa odpowiednią pomoc. 

omawia skutki działania wysokiej temperatury na organizm 

człowieka; 

wyjaśnia pojęcie „oparzenie”;  

przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby 

poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas 

lekcji. 

13. 11. Wpływ niskiej 

temperatury na 

organizm człowieka 

wyjaśnia pojęcia: „odmrożenie”, ”wychłodzenie”; 

wyjaśnia, na czym polega udzielanie pierwszej 

pomocy w odmrożeniach;  

omawia zasady postępowania w przypadku 

odmrożenia miejscowego;  

udziela pomocy w przypadku odmrożenia 

miejscowego; 

wzywa odpowiednią pomoc. 

omawia skutki działania niskiej temperatury na organizm       

człowieka;  

charakteryzuje stopnie odmrożeń; 

przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby 

poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas 

lekcji. 

14. 12. Postępowanie 

w sytuacjach 

zagrożenia życia i 

zdrowia  

 

przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa 

własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w 

sytuacjach symulowanych podczas lekcji;  

rozpoznaje stan poszkodowanego, sprawdza 

czynności życiowe;  

rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia 

zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;  

podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, 

wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach; 

wyjaśnia, jak należy udzielać pomocy podczas kąpieli, załamania 

lodu, porażeniu prądem. 



 

 

omawia zasady postępowania w zależności  od 

sytuacji urazowej; 

wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej;  

rozpoznaje u osoby stan zagrożenia życia; 

udziela pomocy osobie porażonej prądem; 

wzywa odpowiednią pomoc. 

Dział 2. Edukacja zdrowotna 

15. 13. Zdrowie i 

czynniki je 

warunkujące 

odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne 

(korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć 

wpływ, od takich, na które nie może mieć wpływu;  

wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu 

(prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu, a także 

wskazuje te, które szczególnie często występują 

wśród nastolatków;  

wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie; 

ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem. 

wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, 

świadczeniach i usługach zdrowotnych;  

wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, 

emocjonalnym i społecznym;  

omawia krótkoterminowe i długoterminowe skutki zachowań 

sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu. 

16. 14. Komunikacja 

interpersonalna 

dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji 

interpersonalnej istotne dla zdrowia i 

bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, 

negocjowanie). 

wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach,  

świadczeniach i usługach zdrowotnych;  

ustala, co sam może zrobić, aby stworzyć warunki środowiskowe i 

społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska 

przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, 

współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia).  

Dział 3. Bezpieczeństwo państwa 

17. 15. Bezpieczne 

państwo  

 

wyjaśnia, co rozumie przez pojęcie „bezpieczne 

państwo”;  

wymienia składniki bezpieczeństwa państwa; 

wymienia i charakteryzuje podstawowe pojęcia 

związane z bezpieczeństwem państwa. 

podejmuje dyskusję na temat bezpieczeństwa państwa;  

określa istotę problemu bezpieczeństwa. 



 

 

18. 16. Polska a 

bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

 

wymienia czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo 

Polski;  

wymienia organizacje międzynarodowe i 

przedstawia ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 

Polski;  

orientuje się w geopolitycznych uwarunkowaniach 

bezpieczeństwa, wynikających z położenia Polski. 

omawia filary współczesnego bezpieczeństwa Polski;  

omawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski. 

Dział 4. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 

19. 17. Ostrzeganie i 

alarmowanie 

ludności o 

zagrożeniach 

 

wyjaśnia zasady zachowania się ludności po 

usłyszeniu sygnału alarmowego;  

wymienia zasady ostrzegania ludności o 

zagrożeniach;  

rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki 

alarmowe; 

 omawia rodzaje alarmów;  

omawia sposób zachowania się uczniów po 

usłyszeniu sygnału alarmu; 

wskazuje drogi ewakuacji w szkole. 

uzasadnia przydatność znajomości sygnałów alarmowych;  

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów; 

uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

służb i innych podmiotów. 

 

20. 18. Zagrożenia 

powodziowe 

 

podaje zasady postępowania w razie zagrożenia 

powodzią;  

wymienia przykłady zagrożeń związanych z 

wystąpieniem powodzi;  

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów w 

sytuacji wystąpienia powodzi;  

omawia znaczenie kolorów stosowanych w 

ratownictwie powodziowym. 

wyjaśnia, dlaczego na terenach powodziowych należy 

przeciwdziałać panice;  

uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

służb ratowniczych. 

21. 

 

 

 

 

19. Zagrożenia 

pożarowe 

 

wskazuje miejsca w domu, szkole i najbliższej 

okolicy, które są szczególnie zagrożone 

wystąpieniem pożaru, i uzasadnia swój wybór; 

rozpoznaje i prawidłowo reaguje na sygnał alarmu o 

pożarze w szkole; 

wyjaśnia najczęstsze przyczyny powstawania pożarów; 

planuje postępowanie uczniów po usłyszeniu sygnału o pożarze; 

uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice; 

uzasadnia celowość przestrzegania zasad ochrony 

przeciwpożarowej. 



 

 

omawia zasady zachowania się podczas pożarów; 

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów w 

sytuacji zagrożeń cywilizacyjnych; 

uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się 

do zaleceń służb ratunkowych. 

22. 20. Zagrożenia 

związane z 

działalnością 

człowieka 

wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń 

wywołanych przez człowieka;  

omawia zasady zachowania się podczas wypadków i 

katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych; 

uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się 

do zaleceń służb ratunkowych.   

opisuje rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka; 

uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice;  

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji zagrożeń 

cywilizacyjnych. 

23. 21. Zagrożenia 

wywołane 

substancjami 

toksycznymi 

opisuje zasady postępowania w razie uwolnienia 

niebezpiecznych środków chemicznych;  

wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych; 

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów w 

sytuacji zagrożenia substancjami toksycznymi. 

opisuje miejsca eksponowania znaków substancji toksycznych; 

wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń wywołanych przez 

człowieka;  

planuje kolejność działań domowników w sytuacji zagrożenia 

chlorem gazowym;  

uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

różnych służb i innych podmiotów. 

24. 22. Ewakuacja z 

terenu 

zagrożonego 

wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych 

mogących być przyczyną ewakuacji;  

przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach 

wymagających ewakuacji;  

uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się 

do zaleceń służb i innych podmiotów w sytuacji 

zagrożenia. 

planuje ewakuację rodziny na wypadek klęski żywiołowej; 

uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice;  

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów w czasie 

prowadzenia ewakuacji z terenu zagrożonego. 

25. 23. Zagrożenia 

terrorystyczne 

omawia zasady postępowania w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia terrorystycznego; 

uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice;  



 

 

przedstawia zasady zachowania się ludności w 

sytuacji  pojawienia się grupy antyterrorystycznej; 

omawia rolę różnych służb i innych podmiotów w 

sytuacji wystąpienia zdarzenia terrorystycznego. 

uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

służb biorących udział w zdarzeniu antyterrorystycznym. 

 

 


