
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
HISTORIA

KL. I-II

 Materiał z historii został podzielony na siedem działów: 
KL I

I Świat po I Wojnie Światowej 
II II Rzeczpospolita 
III II Wojna Światowa 
IV Polacy Podczas II Wojny Światowej

KL II
V Polska i Świat Po II Wojnie Światowej 
VI Polska i Świat w II połowie XX wieku 
VII Upadek komunizmu- Świat w Nowej Epoce

Wymagania edukacyjne dla klasy I

Ocena Wymagania

Rozdział I - Świat po I Wojnie Światowej 

dopuszczający Uczeń:
• wymienia i nazywa wydarzenia historyczne okresu międzywojennego
• wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z okresu międzywojennego
• pamięta podstawowe państwa, daty, nazwiska, wydarzenia, organizacje, 

zjawiska, skróty z okresu międzywojennego

dostateczny Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje poznane wydarzenia historyczne okresu 

międzywojennego 
• wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z okresu międzywojennego
• wymienia i rozumie - wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 

państwa, nazwiska
• rozumie częściowo teksty źródłowe, infografiki, mapy, dane statystyczne

dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wydarzenia historyczne okresu 

międzywojennego
• wymienia oraz definiuje pojęcia z okresu międzywojennego
• potrafi zanalizować i powiązać ze sobą wydarzenia, zjawiska, organizacje, 

skróty, daty, państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu 
międzywojennego

• potrafi przedstawić ciąg przyczynowo - skutkowy wydarzeń historycznych
okresu międzywojennego

• analizuje teksty źródłowe, infografiki,mapy, dane statystyczne, wykresy...

bardzo dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane wydarzenia 

historyczne odwołując się do różnych kontekstów i źródeł okresu 
międzywojennego

• poprawnie interpretuje zdarzenia historyczne okresu międzywojennego
• wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z okresu 

międzywojennego
• potrafi zanalizować, wyciągnąć wnioski i praktycznie powiązać ze sobą w 

szerszym kontekście: wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 
państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu międzywojennego
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• przedstawia, analizując ciąg przyczynowo- skutkowy wydarzeń 
historycznych w szerszym kontekście z okresu międzywojennego

• analizuje, wyciąga wnioski w szerszym kontekście z tekstów źródłowych, 
ikonografii, mapy, danych statystycznych, wykresów...

celujący Uczeń:
• posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą
• rozwiązuje zadania problemowe z okresu międzywojennego
• selekcjonuje, interpretuje oraz wysuwa oryginalne wnioski wydarzeń 

okresu międzywojennego
• dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobyta wiedzę i 

umiejętności

Rozdział II - II Rzeczpospolita 

dopuszczający Uczeń:
• wymienia i nazywa wydarzenia historyczne okresu międzywojennego II 

RP
• wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z okresu międzywojennego II 

RP
• pamięta podstawowe państwa, daty, nazwiska, wydarzenia, organizacje, 

zjawiska, skróty z okresu międzywojennego II RP

dostateczny Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje poznane wydarzenia historyczne okresu 

międzywojennego II RP
• wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z okresu międzywojennego 

II RP
• wymienia i rozumie - wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 

państwa, nazwiska
• rozumie częściowo teksty źródłowe, infografiki, mapy, dane statystyczne

dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wydarzenia historyczne okresu 

międzywojennego II RP
• wymienia oraz definiuje pojęcia z okresu międzywojennego
• potrafi zanalizować i powiązać ze sobą wydarzenia, zjawiska, organizacje, 

skróty, daty, państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu 
międzywojennego II RP

• potrafi przedstawić ciąg przyczynowo - skutkowy wydarzeń historycznych
okresu międzywojennego II RP

• analizuje teksty źródłowe, infografiki,mapy, dane statystyczne, wykresy...

bardzo dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane wydarzenia 

historyczne odwołując się do różnych kontekstów i źródeł okresu 
międzywojennego II RP

• poprawnie interpretuje zdarzenia historyczne okresu międzywojennego
• wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z okresu 

międzywojennego II RP
• potrafi zanalizować, wyciągnąć wnioski i praktycznie powiązać ze sobą w 

szerszym kontekście: wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 
państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu międzywojennego 
II RP

• przedstawia, analizując ciąg przyczynowo- skutkowy wydarzeń 
historycznych w szerszym kontekście z okresu międzywojennego II RP

• analizuje, wyciąga wnioski w szerszym kontekście z tekstów źródłowych, 
ikonografii, mapy, danych statystycznych, wykresów...
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celujący Uczeń:
• posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą
• rozwiązuje zadania problemowe z okresu międzywojennego II RP
• selekcjonuje, interpretuje oraz wysuwa oryginalne wnioski wydarzeń 

okresu międzywojennego II RP
• dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobyta wiedzę i 

umiejętności

 Rozdział III - II Wojna Światowa 

dopuszczający Uczeń:
• wymienia i nazywa wydarzenia historyczne okresu II wojny światowej
• wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z okresu  II wojny światowej
• pamięta podstawowe państwa, daty, nazwiska, wydarzenia, organizacje, 

zjawiska, skróty z okresu  II wojny światowej

dostateczny Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje poznane wydarzenia historyczne okresu  

II wojny światowej
• wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z okresu  II wojny światowej
• wymienia i rozumie - wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 

państwa, nazwiska
• rozumie częściowo teksty źródłowe, infografikii, mapy, dane statystyczne

dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wydarzenia historyczne okresu  II wojny 

światowej
• wymienia oraz definiuje pojęcia z okresu  II wojny światowej
• potrafi zanalizować i powiązać ze sobą wydarzenia, zjawiska, organizacje, 

skróty, daty, państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu  II 
wojny światowej

• potrafi przedstawić ciąg przyczynowo - skutkowy wydarzeń historycznych
okresu  II wojny światowej

• analizuje teksty źródłowe, infografiki,mapy, dane statystyczne, wykresy...

bardzo dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane wydarzenia 

historyczne odwołując się do różnych kontekstów i źródeł okresu  II wojny
światowej

• poprawnie interpretuje zdarzenia historyczne okresu międzywojennego
• wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z okresu  II wojny 

światowej
• potrafi zanalizować, wyciągnąć wnioski i praktycznie powiązać ze sobą w 

szerszym kontekście: wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 
państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu  II wojny światowej

• przedstawia, analizując ciąg przyczynowo- skutkowy wydarzeń 
historycznych w szerszym kontekście z okresu  II wojny światowej

• analizuje, wyciąga wnioski w szerszym kontekście z tekstów źródłowych, 
ikonografii, mapy, danych statystycznych, wykresów...

celujący Uczeń:
• posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą
• rozwiązuje zadania problemowe z okresu  II wojny światowej
• selekcjonuje, interpretuje oraz wysuwa oryginalne wnioski wydarzeń 

okresu  II wojny światowej
• dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobyta wiedzę i 

umiejętności
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Rozdział IV  - Polacy Podczas II Wojny Światowej

dopuszczający Uczeń:
• wymienia i nazywa wydarzenia historyczne okresu II wojny światowej
• wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z okresu  II wojny światowej
• pamięta podstawowe państwa, daty, nazwiska, wydarzenia, organizacje, 

zjawiska, skróty z okresu  II wojny światowej

dostateczny Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje poznane wydarzenia historyczne okresu  

II wojny światowej
• wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z okresu  II wojny światowej
• wymienia i rozumie - wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 

państwa, nazwiska
• rozumie częściowo teksty źródłowe, infografiki, mapy, dane statystyczne

dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wydarzenia historyczne okresu  II wojny 

światowej
• wymienia oraz definiuje pojęcia z okresu  II wojny światowej
• potrafi zanalizować i powiązać ze sobą wydarzenia, zjawiska, organizacje, 

skróty, daty, państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu  II 
wojny światowej

• potrafi przedstawić ciąg przyczynowo - skutkowy wydarzeń historycznych
okresu  II wojny światowej

• analizuje teksty źródłowe, infografiki,mapy, dane statystyczne, wykresy...

bardzo dobry Uczeń:
• wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane wydarzenia 

historyczne odwołując się do różnych kontekstów i źródeł okresu  II wojny
światowej

• poprawnie interpretuje zdarzenia historyczne okresu międzywojennego
• wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z okresu  II wojny 

światowej
• potrafi zanalizować, wyciągnąć wnioski i praktycznie powiązać ze sobą w 

szerszym kontekście: wydarzenia, zjawiska, organizacje, skróty, daty, 
państwa, nazwiska z różnych źródeł informacji okresu  II wojny światowej

• przedstawia, analizując ciąg przyczynowo- skutkowy wydarzeń 
historycznych w szerszym kontekście z okresu  II wojny światowej

• analizuje, wyciąga wnioski w szerszym kontekście z tekstów źródłowych, 
ikonografii, mapy, danych statystycznych, wykresów...

celujący Uczeń:
• posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą
• rozwiązuje zadania problemowe z okresu  II wojny światowej
• selekcjonuje, interpretuje oraz wysuwa oryginalne wnioski wydarzeń 

okresu  II wojny światowej
• dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobyta wiedzę i 

umiejętności
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