
Wymagania programowe z historii 

 
Poziom 

wymagań 

 

Ocena Wymagania 

Koniecznych  2 Uczeń potrafi: wymienić najważniejsze fakty historyczne związane 

z historią wieku XX, umiejscowić je w czasie(podać datę) i 

przestrzeni(zaznaczyć na mapie); wymienić główne postacie 

historyczne i połączyć je z wydarzeniami historycznymi; wykazać 

powiązania faktów; opisać fakt stosując pojęcia historyczne; 

wykazać się znajomością nazw i terminów historycznych. 

Podstawowych  3 Uczeń potrafi  opisać: najważniejsze wydarzenia , genezę i 

przebieg głównych procesów dziejowych (demokracja, 

industrializacja, formowanie się nowoczesnych narodów),główne 

prądy umysłowe i ideologie, dorobek polskiej kultury XX w.; 

ocenić zjawiska wywierające wpływ na rozwój tożsamości 

narodowej; porównywać wydarzenia z różnych epok 

historycznych; korzystać z różnych źródeł informacji(teksty 

źródłowe, podręczniki, mapy);zna wybitne postacie życia 

politycznego, gospodarczego i wojskowego; dostrzega rolę Polski i 

Polaków w dziejach; 

 

Rozszerzających  4 Uczeń potrafi: dokonać analizy charakterystycznych dla XX w. 

źródeł historycznych; porównać informacje i wartościować je w 

celu wyjaśnienia problemu; dokonać syntezy historycznej; 

formułować wnioski i własne oceny; opisać wydarzenia ukazując 

związki między faktami; wskazać przyczyny, następstwa i skutki 

wydarzeń i zależności między nimi; ukazać różne aspekty procesu 

historycznego(polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne); 

analizować tempo zmian i ich wpływ na przebieg procesu 

historycznego; stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. 

 

Dopełniających  5 Uczeń potrafi samodzielnie przedstawić i ocenić wybrane 

problemy historyczne; przedstawić najważniejsze informacje oraz 

opinie(oceny) różniące się między sobą , sformułować wnioski i 

własną ocenę; uzasadnić swoje stanowisko, ocenić przydatność 

źródeł do rekonstrukcji wydarzeń historycznych, rozwijać 

umiejętności korelacji  międzyprzedmiotowej (religia, etyka, język 

polski) 

 

Wykraczających  

 6 

Uczeń może otrzymać ocenę celującą gdy: 

-w pełni opanował materiał objęty programem nauczania 

-systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez czytanie książek i 

artykułów o treści historycznej 

-bierze udział  w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

-wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych 

zagadnień z przeszłości 

-potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej 

argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. 

 



 .Uczeń może otrzymać oceny za: 

 wypowiedź ustną na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i systematyzujących 

 prace klasowe sprawdzające znajomość treści programowych z epoki i umiejętności 

uczniów( interpretacje źródeł, porównania, uogólnienia) 

 kartkówkę sprawdzającą materiał z 3 ostatnich lekcji 

 aktywność na lekcji 

 samodzielne opracowanie tematu lub jego fragmentu 

 udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne 

 zeszyt przedmiotowy 


