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HISTORIA 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH VRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH  

 
KLASA 1 ZSZ 

Lp. Temat jednostki 
lekcyjnej 

Wymagania na ocenC  
dopuszczaj>c> 
UczeMŚ 

Wymagania na ocenC 
 dostateczn> 
 

Wymagania na ocenC  
dobr> 
 

Wymagania na  
 bardzo dobr> 
 

Wymagania na ocenC  
celuj>c> 

                                                                                                                        Dział programowy 1. Vwiat w okresie miCdzywojennym 
   
1.  

Mapa polityczna Europy 
po I wojnie Wwiatowej 

Wie, ce w latach 1919–1920 
obradowała w Parycu konferencja 
pokojowa; wymienia jej 
najwacniejsze postanowienia. 

Zna pojCciaŚ konferencja pokojowa 
w Parycu i system wersalski. Umie 
wskazać na mapie nowe paMstwa, 
które powstały po I wojnie 
Wwiatowej.  

Charakteryzuje załocenia systemu 
wersalskiego i jego funkcjonowanie 
w praktyceś potrafi wyjaWnić, 
dlaczego powstanie nowych paMstw 
nie rozwi>zało problemów 
narodowoWciowych w źuropie.  

Opisuje funkcjonowanie systemu 
wersalskiego i waszyngtoMskiegoś zna 
pojCciaŚ plan Dawesa i plan Younga. 
Krytycznie analizuje dostCpne aródła.  
 

Samodzielnie charakteryzuje problemy 
polityczne Europy, Azji i Ameryki po 
zakoMczeniu wojnyś przedstawia obraz 
powojennego społeczeMstwa, 
odwołuj>c siC do literatury 
uzupełniaj>cej i aródeł. 

2.  
Kształtowanie siC 
systemów totalitarnych 
we Włoszech oraz w 
Niemczech 

Wie, kiedy i w jakich paMstwach 
narodziły siC nazizm i faszyzm. Zna 
nazwiska Adolfa Hitlera i Benito 
Mussoliniego.  

Zna systemy sprawowania władzy 
przez faszystów i nazistów oraz 
definiuje ustrój totalitarny. Potrafi 
wyjaWnić podstawowe pojCcia 
zwi>zane z tematem. Wskazuje na 
mapie politycznej Europy z okresu 
miCdzywojennego granice Niemiec i 
Włoch (ok. 1933 r.). 

Potrafi wykazać, ce systemy 
polityczne istniej>ce w latach 30. w 
Niemczech i Włoszech miały 
charakter totalitarnyś wyjaWnia 
podłoce społeczne, które umocliwiło 
faszystom i nazistom dojWcie do 
władzy.  

Charakteryzuje systemy totalitarne, 
metody sprawowania władzy, polityki 
nazistów wobec bydów. Umie wyjaWnić 
pojCcia zwi>zane z tematem. Opracowuje 
analizC SWOT dotycz>c> totalitaryzmu. 

Dokonuje samodzielnej oceny sytemu 
faszystowskiego i nazistowskiego; 
przedstawia ich wspólne cechy oraz 
omawia podłoce ideologiczne, 
odwołuj>c siC do wiedzy aródłowej.  

3.  
System totalitarny w 
ZSRR 

Wie, kiedy do władzy doszedł Józef 
Stalinś wymienia najwacniejsze 
cechy systemu stalinowskiego. 

Potrafi wskazać przykłady 
stosowania systemu stalinowskiego 
w ZSRRś zna i wyjaWnia pojCcia 
Wielkiej Czystki, kolektywizacji i 
nacjonalizacji; wie, na czym 
polegała polityka NEP-u. 

Umie wskazać przejawy kultu 
Stalina oraz propagandy 
stalinowskiej; ocenia jej skutki, a 
zajCte stanowisko popiera 
argumentami. Potrafi analizować 
aródła.  

Dokonuje pełnej charakterystyki systemu 
totalitarnego ZSRR, ze wskazaniem 
konkretnych przykładów. Swobodnie 
posługuje siC terminologi> dotycz>c> 
tematu. Potrafi opracować metaplan na 
temat sytuacji wewnCtrznej w ZSRR w 
latach 30. 

Dokonuje samodzielnej oceny okresu 
stalinowskiego w zakresie polityki 
społecznej, zagranicznej oraz 
gospodarczej, ze wskazaniem jej 
skutków. Wykorzystuj>c wiadomoWci z 
literatury uzupełniaj>cej i aródeł, 
potrafi przedstawić tragediC wiCaniów 
łagrów.  

4.  
Systemy totalitarne w 
Europie w okresie 
miCdzywojennym – 
analiza porównawcza 

Wskazuje na mapie obszary III 
Rzeszy, ZSRR oraz Włochś potrafi 
okreWlić najwacniejsze cechy 
systemu totalitarnego. 

Dokonuje prostego porównania 
trzech systemów totalitarnych, 
wymieniaj>c jako przykłady 
najbardziej znane fakty.  

Przeprowadza analizC porównawcz> 
trzech systemów totalitarnych ze 
wskazaniem ich konsekwencji; 
okreWla zakres inwigilacji 
społeczeMstw III Rzeszy, ZSRR i 
faszystowskich Włoch.  

Dokonuje analizy porównawczej z 
odwołaniem do aródełś przedstawia pełny 
obraz totalitaryzmu niemieckiego, 
radzieckiego i włoskiego.  

Wskazuje konsekwencje realizacji 
planów paMstw totalitarnych dla 
polityki miCdzynarodowejś 
samodzielnie analizuje i porównuje 
podstawy ideologiczne trzech 
systemów totalitarnych, odwołuj>c siC 
do literatury uzupełniaj>cej i aródeł. 

5.  
Gospodarcze i społeczne 
przemiany na Wwiecie w 
okresie 
miCdzywojennym 

Wie, ce w latach 1929–1933 
panował w gospodarce Wwiatowej 
wielki kryzys gospodarczy; 
wymienia jego najwacniejsze 
przejawy.  

Zna problematykC wielkiego 
kryzysu gospodarczego lat 30.: 
przyczyny, czas trwania; potrafi 
wskazać na mapie politycznej 
Wwiata w okresie miCdzywojennym 
USA i ZSRR.  

Charakteryzuje przyczyny, przejawy 
i nastCpstwa wielkiego kryzysuś zna 
rolC Stanów Zjednoczonych w 
gospodarce Wwiatowejś omawia 
sytuacjC wewnCtrzn> w paMstwie 
radzieckim w latach 30.  

Charakteryzuje sytuacjC na Wwiecie w 
latach 20. i 30. XX wieku oraz postCp 
techniczny, jaki dokonał siC w latach 
1918–1939. 
 

Umie samodzielnie wykazać znaczenie 
kolonializmu dla Wwiatowej 
gospodarki, odwołuj>c siC do literatury 
uzupełniaj>cej i aródeł. 

   
   
                                                                                                                           Dział  programowy 2. Druga Rzeczpospolita 
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6.  

Odrodzenie paMstwa 
polskiego 
 

Umieszcza w czasie wydarzenia 
zwi>zane z odzyskaniem przez 
PolskC niepodległoWciś zna postać 
Józefa Piłsudskiegoś wskazuje na 
mapie granice II RP.  
 
 

Zna proces formowania siC władz 
odrodzonego paMstwa polskiego w 
latach 1918–1919 i postanowienia 
traktatu wersalskiego wobec Polski. 
Opisuje wydarzenia zwi>zane z 
kształtowaniem siC granic II RP. Zna 
podstawowe pojCcia dotycz>ce 
tematu (np. Tymczasowy Naczelnik 
PaMstwa, Sejm Ustawodawczy).  
 

Charakteryzuje proces ustalania 
granicy Rzeczypospolitej z 
Niemcami, Rosj>, Czechosłowacj>, 
Ukrain> i Litw>ś wskazuje i omawia 
najwacniejsze dokumenty 
paMstwowe – na ich podstawie 
opisuje ustrój paMstwa polskiego.  

Charakteryzuje koncepcje granic paMstwa 
wysuwane w latach 1918–1922 przez 
główne polskie obozy polityczne. 
Szczegółowo pisuje przebieg wojny 
polsko-ukraiMskiej, powstania 
wielkopolskiego, konfliktu z 
Czechosłowacj>, pierwszych walk z 
Armi> Czerwon>. Aktywnie angacuje siC 
w realizacjC projektu dydaktycznego 
zwi>zanego z omawianym tematem. 

Dokonuje samodzielnej syntezy 
procesu kształtowania siC granic i 
ustroju paMstwa polskiego w latach 
1918–1919. Posługuje siC aródłami i 
literatur> uzupełniaj>c> – dokonuje ich 
krytycznej analizy. Ocenia działalnoWć 
Józefa Piłsudskiego oraz Romana 
Dmowskiego w latach 1918–1920.  

7.  
Gospodarcze i społeczne 
problemy odrodzonego 
paMstwa polskiego 

Wymienia najwacniejsze sukcesy 
polityki gospodarczej II 
Rzeczypospolitej (budowa portu w 
Gdyni, reforma walutowa). 

Potrafi przedstawić główne 
problemy gospodarcze II 
Rzeczypospolitejś wyjaWnia 
znaczenie budowy portu w Gdyni i 
reformy walutowej. Zna postać 
Władysława żrabskiego. Potrafi 
wskazać granice II 
Rzeczypospolitej, żdyniC i Wolne 
Miasto żdaMsk na mapie 
historycznej.  

Zna problemy polskiego rolnictwa 
w czasach II Rzeczypospolitej i 
próby ich rozwi>zywania poprzez 
reformC roln>ś potrafi opisać wojnC 
celn> z Niemcami, a takce wyjaWnić 
jej przyczyny i znaczenie.  
 

Potrafi dokonać analizy przyczyn trudnej 
sytuacji gospodarczej II R P, 
uwzglCdniaj>c uwarunkowania 
historyczne oraz panuj>c> sytuacjC 
miCdzynarodow>. Zna strukturC 
społeczeMstwa II Rzeczypospolitej.T).  

Dokonuje samodzielnej oceny sytuacji 
gospodarczej i społecznej odrodzonego 
paMstwa polskiego, wykorzystuj>c w 
tym celu dane statystyczne, aródła 
tekstowe oraz literaturC uzupełniaj>c>.  
Przedstawia konsekwencje 
podejmowanych przez władze decyzji 
w formie metaplanu.  

8.  
bycie polityczne II 
Rzeczypospolitej w 
latach 1918–1926 

Zna datC uchwalenia Konstytucji 
marcowejś wie, jaki ustrój 
wprowadzała. Zna postać 
pierwszego prezydenta II RP. 

Wymienia najwacniejsze 
postanowienia Konstytucji 
marcowej, główne obozy polityczne 
w II RP oraz ich przywódców. 
Potrafi przeczytać ze zrozumieniem 
i wyjaWnić fragment tekstu 
Konstytucji oraz wskazać na mapie 
omawiane terytoria.  

Zna okolicznoWci uchwalenia 
Konstytucji marcowej oraz Wmierci 
Gabriela Narutowicza. Potrafi 
wyjaWnić przyczyny, które 
spowodowały, ce ustrój 
wprowadzony w Polsce przez 
KonstytucjC nie zapewnił paMstwu 
stabilizacji politycznej. 
 
 

Potrafi przedstawić główne problemy 
cycia politycznego II Rzeczypospolitej do 
roku 1926 oraz przyczyny braku 
stabilizacji politycznej w kraju. Umie 
dokonać krytycznej analizy tekstu 
Konstytucji marcowej, uwzglCdniaj>cej 
zarówno jej mocne, jak i słabe strony (np. 
w formie analizy SWOT).  

Dokonuje samodzielnej oceny 
funkcjonowania systemu 
parlamentarno-gabinetowego w II 
Rzeczypospolitej w latach 1922–1926, 
z uwzglCdnieniem jego mocnych i 
słabych stron. Potrafi analizować 
aródłaś wykorzystuje zawarte w nich 
informacje do opisania sytuacji 
wewnCtrznej paMstwa.  
 

9.  
Kryzys demokracji 
parlamentarnej w Polsce 
– przewrót majowy i 
rz>dy sanacji 

Wie, ce w maju 1926 roku miał 
miejsce przewrót wojskowy 
dokonany przez oficerów 
skupionych wokół Józefa 
Piłsudskiego. Zna pojCcia sanacji i 
Konstytucji kwietniowej oraz datC 
uchwalenia nowej ustawy 
zasadniczej. 
  

Zna zakres władzy, jaki Konstytucja 
kwietniowa powierzyła 
prezydentowi. WyjaWnia pojCciaŚ 
„sanacja”, „rz>dy autorytarne”. 
Potrafi przeczytać ze zrozumieniem 
i omówić fragment Konstytucji 
kwietniowej. 
  

Potrafi przedstawić okolicznoWci 
przewrotu majowego i wskazać jego 
główne przyczyny. Umie wyjaWnić 
system rz>dów sanacyjnych. Zna 
postaci Edwarda Rydza-Vmigłego i 
Ignacego MoWcickiego. Potrafi 
przedstawić postawC władz 
sanacyjnych wobec opozycji.  
Porównuje wybrane fragmenty 
Konstytucji marcowej i 
kwietniowej.  
 

Charakteryzuje politykC wewnCtrzn> 
rz>dów sanacyjnych. Umie opisać główne 
nurty opozycji antysanacyjnej. Potrafi 
dokonać krytycznej analizy Konstytucji 
kwietniowej, uwzglCdniaj>cej zarówno jej 
mocne, jak i słabe strony (np. w formie 
analizy SWOT). Wykazuje 
kontrowersyjny charakter działalnoWci 
Józefa Piłsudskiego w latach 1926–1935.  

W sposób analityczny i syntetyczny 
dokonuje charakterystyki sytuacji 
politycznej paMstwa w latach 1926–
1935; wskazuje jej przyczyny i 
konsekwencje. Wykorzystuje literaturC 
uzupełniaj>c> i aródła.  
 

10.  
Polityka zagraniczna II 
RP 

Zna pojCcie paktu Ribbentrop–
Mołotow, datC jego zawarcia i 
postanowienia dotycz>ce paMstwa 
polskiego. 
  

Zna pojCcie Zaolzia i potrafi 
przedstawić politykC 
Rzeczypospolitej w okresie kryzysu 
czechosłowackiego w 1938 roku. 
Zna postanowienia tajnego 
protokołu paktu Ribbentrop–
Mołotow dotycz>ce źuropy 
Vrodkowej (nie tylko Polski). 
Potrafi przeczytać ze zrozumieniem 
i wyjaWnić fragment tekstu tajnego 
protokołu.  
  

Potrafi przedstawić stosunki polsko-
francuskie oraz stosunki polsko-
czechosłowackie w okresie 
dwudziestolecia miCdzywojennego. 
Zna postać Józefa Becka. Potrafi 
przedstawić połocenie 
miCdzynarodowe Rzeczypospolitej 
w przededniu wybuchu wojny.  
  

Zna pojCciaŚ „pakt wschodni”, 
„MiCdzymorze”, „pakty o nieagresji z 
Niemcami i ZSRR”. Potrafi opisać 
politykC Józefa Becka i dokonać jej 
oceny. Umie wyjaWnić przyczyny złych 
relacji miCdzy paMstwem polskim a 
Niemcami, ZSRR i Litw> w okresie 
dwudziestolecia miCdzywojennego. 
Potrafi wskazać na mapie historycznej 
Europy z okresu dwudziestolecia 
miCdzywojennego paMstwa bCd>ce 
sojusznikami Rzeczypospolitej (lub 

Przygotowuje argumenty do 
wykorzystania w debacie za i przeciw 
na temat konsekwencji polityki 
zagranicznej prowadzonej przez II RP.  
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ustosunkowane do niej pozytywnie) oraz 
paMstwa wrogie. 

11.  
Gospodarka i 
społeczeMstwo II 
Rzeczypospolitej w 
latach 30. 

Wie, ce ogólnoWwiatowy kryzys 
gospodarczy lat 30. wywarł 
negatywny wpływ takce na polsk> 
gospodarkC. Zna pojCcie COP. Ma 
WwiadomoWć tego, ce II 
Rzeczpospolita była paMstwem 
wielonarodowym. 

Zna główne przejawy wielkiego 
kryzysu gospodarczego na ziemiach 
polskich. Wie, ic odsetek 
mniejszoWci narodowych w II 
Rzeczypospolitej przekraczał 30%, 
potrafi wymienić najwiCksze 
mniejszoWci narodowe. WyjaWnia 
przyczyny podjCcia budowy COP.  

Potrafi opisać przebieg wielkiego 
kryzysu gospodarczego w 
Rzeczypospolitej oraz działania 
władz podejmowane w celu walki z 
nim. Zna postać źugeniusza 
Kwiatkowskiego. 
Umie opisać połocenie mniejszoWci 
narodowych w paMstwie polskim. 
Potrafi wskazać na mapie 
historycznej GdyniC i obszar COP. 

Potrafi wyjaWnić wpływ wielkiego 
kryzysu gospodarczego na sytuacjC 
wewnCtrzn> w Rzeczypospolitej i jej 
połocenie miCdzynarodowe oraz opisać 
politykC inwestycyjn> paMstwa w latach 
30. Umie wskazać przyczyny pogorszenia 
relacji  
miCdzy polsk> wiCkszoWci> i 
mniejszoWciami narodowymi w latach 30. 
oraz konsekwencje tego zjawiska. 
Potrafi wskazać na mapie historycznej 
województwa o najwycszym odsetku 
ludnoWci niepolskiej. 

Potrafi uzasadnić opiniC, ce paMstwo 
polskie bardzo dotkliwie odczuło 
wielki kryzys gospodarczy lat 30. – w 
tym celu analizuje diagramy i dane 
statystyczne. Umie scharakteryzować 
działania podejmowane przez władze w 
celu ograniczenia skutków kryzysu i 
ocywienia gospodarczego oraz 
dokonać samodzielnej oceny tych 
działaM.  
 

12.  
Kultura, sztuka i nauka 
okresu 
miCdzywojennego 

Potrafi wymienić przedstawicieli 
kultury polskiej czasów II 
Rzeczypospolitej oraz ich 
dokonania. 
 
 
 
 
 

Potrafi opisać rozwój literatury 
polskiej w czasach dwudziestolecia 
miCdzywojennego. Zna postaci 
najwybitniejszych naukowców 
polskich tego okresu i wie, jakimi 
dziedzinami siC zajmowali. Umie 
wskazać na mapie historycznej 
granice II Rzeczypospolitej i główne 
oWrodki miejskie. 

Potrafi opisać rozwój literatury 
polskiej oraz nauki w czasach 
dwudziestolecia miCdzywojennego. 
Umie przedstawić rozwój kultury 
masowej w czasach II 
Rzeczypospolitej (film, teatr, sport).  
 

Potrafi opisać rozwój literatury polskiej 
oraz nauki w czasach dwudziestolecia 
miCdzywojennego. Umie przedstawić 
rozwój kultury masowej w czasach II 
Rzeczypospolitej (film, teatr, sport). Zna 
przedstawicieli sztuk plastycznych w II 
Rzeczypospolitej oraz ich dokonania. 

Dostrzega zalecnoWci miCdzy kultur> i 
nauk> a innymi dziedzinami cycia 
społeczno – politycznego. Swobodnie 
operuje nazwami kierunków w sztuce i 
filozofii, rozpoznaje dzieła plastyczne i 
architektoniczne, dokonuj>c ich 
charakterystyki oraz podaj>c nazwiska 
ich twórców.  
 

   
   
                                                                                                                                 Dział programowy 3. II wojna Wwiatowa 
13. 3.1.  

Geneza II wojny 
Wwiatowej 

Wie, ce w latach 1936–1939 toczyła 
siC w Hiszpanii wojna domowa. Zna 
sojuszników obu walcz>cych stron. 
Wie, czym była oW Rzym–Berlin–
Tokio. Zna najwacniejsze 
postanowienia konferencji w 
Monachium.  

Charakteryzuje okolicznoWci 
przył>czenia Austrii do Niemiec i 
upadku Czechosłowacji. Posługuje 
siC pojCciamiŚ Anschluss, 
konferencja w Monachium, 
Protektorat Czech i Moraw.  

Zna okolicznoWci powstania „osi”, 
przył>czenia Austrii do Niemiec i 
upadku Czechosłowacji. Umie 
wskazać na mapie politycznej 
źuropy okresu miCdzywojennego 
HiszpaniC, AustriC i 
CzechosłowacjC. 

Charakteryzuje sytuacjC miCdzynarodow> 
przed wybuchem II wojny Wwiatowej, 
opisuje aneksje terytorialne paMstw osi. 
Zna działalnoWć MiCdzynarodówki 
Komunistycznej. Potrafi opracować 
drzewko decyzyjne na temat „Jak> 
decyzjC powinny podj>ć władze 
Czechosłowacji wobec postanowieM 
konferencji w Monachium?”. 

Samodzielnie charakteryzuje 
stanowiska polityczne w Europie 
wobec systemów totalitarnych oraz 
postawy społeczne wobec groaby 
wojny – odnosi siC do aródeł i 
literatury uzupełniaj>cej.  

14.  
Wojna obronna Polski w 
1939 roku 

Zna datC rozpoczCcia II wojny 
Wwiatowej. Wymienia najwacniejsze 
bitwy kampanii wrzeWniowej, 
umieszcza je w czasie. 

Opisuje przebieg działaM zbrojnych 
wojny obronnej Polski. Wskazuje na 
mapie miejsca najwacniejszych 
bitew. Wymienia okolicznoWci 
wkroczenia wojsk radzieckich na 
terytorium II RP.  

Dokonuje porównania sił zbrojnych 
Polski i Niemiec oraz planów 
wojskowe obu paMstw, wskazuj>c na 
wynikaj>ce z tego skutki. 
Charakteryzuje walkC obronn> 
Polaków.  

Przedstawia w sposób analityczny 
sytuacjC paMstwa polskiego w przededniu 
wybuchu II wojny Wwiatowej, wskazuj>c 
na jej konsekwencje. Samodzielnie 
dokonuje oceny stosunku paMstw 
zachodnich do wojny w Polsce. Analizuje 
dostCpne aródła.  

Dokonuje oceny walk obronnych we 
wrzeWniu 1939 roku – odwołuje siC do 
literatury uzupełniaj>cej i aródeł. 
Potrafi wskazać pozytywne i 
negatywne aspekty układów polsko-
francuskiego i polsko-angielskiego.  

15.  
Działania zbrojne w 
latach 1939–1941 

Zna chronologiC najwacniejszych 
walk w Europie, wskazuje na mapie 
kolejne etapy walk.  
 
  

Charakteryzuje przyczyny i 
przebieg działaM wojennych w 
Finlandii, Belgii, Holandii, Francji; 
opisuje bitwC o AngliC i o Atlantyk. 
 

Dokonuje analizy porównawczej 
kampanii w Polsce i w Europie. Zna 
najwacniejsze bitwy i potrafi je 
umieWcić w czasie i przestrzeni.  
 

Opisuje skutki pierwszego etapu działaM 
zbrojnych dla Europy. Dokonuje ocen 
komparatywnych, wyci>ga wnioski i 
potrafi wyrazić swoje zdanie.  
 

Wykonuje dodatkow> pracC (referat, 
prezentacjC) na temat charakteru walk 
w Europie w latach 1939–1945, w 
której w sposób krytyczny korzysta z 
literatury uzupełniaj>cej, aródeł i 
statystyk.  

16.  
Wojna niemiecko-
radziecka w latach 
1942–1944 

Zna pojCcie planu Barbarossa, 
przedstawia jego załocenia.  

Opisuje przebieg wojny niemiecko 
radzieckiej, umieszcza jego etapy w 
czasie i przestrzeni.  

Dostrzega konsekwencje 
przedłucaj>cej siC wojny niemiecko-
radzieckiej dla sytuacji w Europie. 
Charakteryzuje przebieg działaM na 
froncie wschodnim.  

Dokonuje porównania działaM zbrojnych z 
lat 1939–1941 z niemieck> kampani> 
wschodni>. Na podstawie posiadanej 
wiedzy ocenia znaczenie przełamania 
frontu wschodniego przez Rosjan.  

Analizuje temat na podstawie literatury 
uzupełniaj>cej i danych statystycznychś 
krytycznie odnosi siC do aródeł.  
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17.  

Walki na terenach 
pozaeuropejskich 

Zna podstawow> chronologiC walk 
Afryce, na terenie Dalekiego i 
Bliskiego Wschodu. 
 
 
 
 

Porównuje przebieg kampanii w 
Afryce z walkami w Europie; zna 
przyczyny ataku na Pearl Harbor.  
 

Opisuje przebieg działaM zbrojnych 
w Afryce oraz na Dalekim i Bliskim 
Wschodzie.. Charakteryzuje 
przyczyny przełamania ofensywy 
japoMskiej przez Amerykanów.  
 

Opisuje skutki zrzucenia bomb 
atomowych na HiroszimC i Nagasaki, 
potrafi ocenić przebieg działaM zbrojnych 
na omawianych terenach. Przedstawia 
samodzieln> analizC działaM zbrojnych w 
Afryce i na Dalekim Wschodzie.  

Charakteryzuje zagrocenia wynikaj>ce 
z posiadania bomby atomowej i 
konsekwencje jej ucycia (dokonuje 
ocen komparatywnych). 

18.  
ZakoMczenie II wojny 
Wwiatowej 

Umieszcza w czasie i przestrzeni 
utworzenie drugiego frontu w 
Europie.  

Zna najwacniejsze etapy walk w 
Europie w latach 1943–1945. 
Posługuje siC najwacniejszymi 
pojCciami.  

Charakteryzuje walki na froncie 
wschodnim i na drugim froncie w 
latach 1943–1945. Dostrzega 
konsekwencje kontrofensywy 
radzieckiej. Potrafi wskazać na 
mapie bitwy omawianego okresu.  

Dokonuje porównania walk 
prowadzonych w Europie i na terenach 
pozaeuropejskich. Wykorzystuje 
posiadan> wiedzC do przedstawienia 
konsekwencji wyzwalania 
poszczególnych rejonów źuropy przez 
wojska zachodnich aliantów i radzieckie. 
Krytycznie analizuje dostCpne aródła.  

Przedstawia w sposób syntetyczny 
etapy walk w Europie i na terenach 
pozaeuropejskich w trakcie II wojny 
Wwiatowej. Posługuje siC literatur> 
uzupełniaj>c>.  

19.  
Europa pod okupacj> 
niemieck>. Holokaust 

Definiuje pojCcie Holokaustu. 
Opisuje sytuacjC i połocenie 
ludnoWci cydowskiej, słowiaMskiej i 
Cyganów w czasie II wojny 
Wwiatowej. 
 
  
 

WyjaWnia rócnice pomiCdzy 
obozami pracy i koncentracyjnym. 
Opisuje załocenia polityki 
eksterminacyjnej Niemiec wobec 
mieszkaMców źuropy. Przedstawia 
losy jeMców wojennych w czasie II 
wojny Wwiatowej. 

Charakteryzuje politykC 
eksterminacyjn> Niemiec wobec 
narodów źuropy oraz politykC 
Japonii na Dalekim Wschodzie. Zna 
los ludnoWci pochodzenia 
japoMskiego w Stanach 
Zjednoczonych. 
 

Przedstawia na podstawie aródeł opis 
cycia w gettach, deportacje, zsyłki, 
medyczne eksperymenty w obozach 
koncentracyjnych. Dokonuje ocen 
komparatywnych sytuacji w Europie, 
Indochinach, Afryce, Stanach 
Zjednoczonych i Nowej Gwinei. 

Omawia konsekwencje Holokaustu, 
procesy norymberskie i akty 
ludobójstwa, zarówno podczas II 
wojny Wwiatowej, jak i obecnie. 

20.  
Kształtowanie siC 
koalicji 
antyhitlerowskiej. 
Konferencje Wielkiej 
Trójki 

Wymienia cele Karty Atlantyckiej, a 
takce miejsce, czas trwania i 
najwacniejszych uczestników 
konferencji Wielkiej Trójki.  
 
 
 
 

Porównuje decyzje, które zapadły 
na konferencjach Wielkiej Trójki, i 
podaje sposoby ich realizacji. Zna 
czas i miejsce powołania ONZ i jej 
najwacniejsze cele.  
 

Podaje załocenia ustawy Lend 
Lease, genezC powstania i 
sygnatariuszy Karty Atlantyckiej. 
Uzasadnia decyzje Wielkiej Trójki 
wobec Niemiec i Polski. 
Charakteryzuje cele ONZ. 
Przedstawia rolC Polski w tworzeniu 
ONZ. 
 

Charakteryzuje przebieg konferencji 
Wielkiej Trójki. Ocenia rolC Józefa Stalina 
w przebiegu konferencji. Dokonuje 
analizy dokumentów i postanowieM 
konferencji w Teheranie, Jałcie i 
Poczdamie. 
 

Przygotowuje mowC na procesy 
norymberskie na podstawie aródeł i 
literatury pomocniczej. Podaje 
przykłady realizacji zadaM ONZ. 
Dokonuje oceny i wartoWciowania 
postanowieM Wielkiej Trójki wobec 
Polski I Niemiec, umie wskazać ich 
współczesne konsekwencje. 

   
   
                                                                                                                        Dział  programowy IV. Polska w okresie II wojny Wwiatowej 
21.  

Ziemie polskie pod 
dwiema okupacjami 

Orientuje siC w poszczególnych 
zagadnieniach bloku tematycznego, 
zna podstawowe daty i kluczowe 
postacie.  

Potrafi samodzielnie omówić tzw. 
sprawC polsk> podczas II wojny 
Wwiatowej oraz wskazać, 
(korzystaj>c z podrCcznika) jej 
najistotniejsze etapy.  

Potrafi powi>zać losy paMstwa i 
narodu polskiego w okresie II wojny 
Wwiatowej z sytuacj> 
miCdzynarodow>. 

Potrafi wskazać zwi>zki pomiCdzy 
polityk> zagraniczn> RP a wybuchem 
wojny z Niemcami i agresj> ZSRR w 
1939 roku. Charakteryzuje sprawC polsk> 
w okresie II wojny Wwiatowej na 
podstawie informacji z literatury 
uzupełniaj>cej oraz materiału aródłowego. 

Opracowuje i wygłasza referat na 
omawiany temat, w którym 
przedstawia własne opinie poparte 
analiz> aródeł oraz literatury 
przedmiotu.  

22.  
Sprawa polska w czasie 
II wojny Wwiatowej 

Wskazuje podział ziem polskich 
pod okupacj> niemieck> i radzieck>. 
Przedstawia losy Polaków pod jedn> 
z okupacji.  
 
 

Charakteryzuje losy Polaków 
przesiedlonych, wysiedlonych i 
wywoconych na przymusowe 
roboty do Rzeszy i do łagrów w 
ZSRR. Opisuje losy oficerów 
polskich jako jeMców radzieckich. 

Opisuje dzieM powszedni w 
okupowanej Polsce, wskazuje 
rócnice pomiCdzy okupacj> 
niemieck>, na ziemiach wcielonych 
do Rzeszy, w GG i na ziemiach 
zajCtych przez Zwi>zek Radziecki. 

Dokonuje opisu cycia ludnoWci cywilnej 
pod okupacj> niemieck> na ziemiach 
polskich i w Europie Zachodniej – umie 
przedstawić rócnice i podobieMstwa 
miCdzy nimi. 
 

Wykonuje metod> projektu pracC o 
Losach dzieci ze swojej rodziny w 
czasie II wojny Wwiatowej. Rozwija 
umiejCtnoWć sekcjonowania 
materiałów, poszukiwania i 
analizowania aródeł. 

23.  
Udział Polaków w 
walkach na frontach II 
wojny 

Wykazuje siC wiedz> na temat 
udziału polskich cołnierzy na 
frontach II wojny Wwiatowej – zna 
główne miejsca walk polskich 
oddziałów wojskowych. 

Potrafi wskazać na rócny charakter i 
udział walk polskich oddziałów 
wojskowych. Wymienia i lokalizuje 
miejsca walki: Narwik, Tobruk, 
Monte Cassino. Potrafi 
scharakteryzować rolC gen. 

Dokonuje oceny i porównania 
udziału polskich oddziałów 
wojskowych w walkach II wojny 
Wwiatowej. Rozrócnia i lokalizuje 
miejsca walk, opisuje wkład 
Polaków w działania w Norwegii i 

Na podstawie aródeł i biografii 
charakteryzuje i ocenia udział polskich 
oddziałów wojskowych w walkach na 
rócnych frontach II wojny Wwiatowej. 
Ł>czy w czasie i przestrzeni wydarzenia 
zwi>zane z udziałem polskich jednostek 

Potrafi napisać rozprawkC porównuj>c> 
i oceniaj>c> udział polskich oddziałów 
wojskowych na frontach II wojny 
Wwiatowej. Selekcjonuje fakty, 
analizuje i ocenia, opiera siC na 
literaturze pomocniczej, 
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Stanisława Maczka i Władysława 
Andersa. Opisuje losy polskich 
cołnierzy na frontach zachodnich. 

Afryce, opisuje powstanie i losy 
Wojska Polskiego pod dowództwem 
gen. Stanisława Maczka we 
Włoszech. Wskazuje na udział 
polskich jednostek w Anglii i II 
froncie.  

wojskowych na frontach II wojny, 
wskazuje na wacn> rolC polskich 
oddziałów wojskowych w kształtowaniu 
postaw patriotycznych.  

opracowaniach i biografistyce. 

24.  
Polskie PaMstwo 
Podziemne. Powstanie 
warszawskie 

Zna podstawowe informacje 
dotycz>ce funkcjonowania 
polskiego paMstwa podziemnego i 
genezy oraz przebiegu powstania 
warszawskiego. Zna i wymienia 
przywódców powstania, wymienia 
jego skutki dla Warszawy i jej 
mieszkaMców. 

Omawia strukturC polityczn> i 
wojskow> polskiego paMstwa 
podziemnego. OkreWla rolC Armii 
Krajowej. Zna przyczyny i przebieg 
powstania warszawskiego.  

Dostrzega zmiennoWć i dynamikC 
wydarzeM zwi>zane z 
funkcjonowaniem polskiego 
paMstwa podziemnego. Dokonuje 
oceny szans i zagroceM w zwi>zku z 
podjCciem decyzji o akcji „Burza” i 
wybuchu powstania warszawskiego. 
Analizuje i ocenia postawC aliantów 
i Zwi>zku Radzieckiego wobec 
powstania. 

Ocenia i analizuje aródła dotycz>ce 
funkcjonowania polskiego paMstwa 
podziemnego, a takce szanse i zagrocenia 
zwi>zane z wybuchem powstania 
warszawskiego. Zna i porównuje 
najwacniejsze oceny historiografów 
dotycz>ce powstania warszawskiego, a 
takce literaturC i opracowania dotycz>ce 
Armii Krajowej i powstania. Potrafi 
bronić swego stanowiska, korzysta z 
rócnych aródeł historycznych i dokonuje 
ich weryfikacji. 

Wspólnie z grup> potrafi 
przeprowadzić klasow> debatC za i 
przeciw na temat szans i oceny 
powstania warszawskiego. Zna 
literaturC i aródła oraz rócne oceny i 
stanowiska dotycz>ce powstania. 
Potrafi bronić swego zdania, opieraj>c 
siC na rócnych aródłach. 

25.  
Bilans II wojny 
Wwiatowej 
 

Wymienia skutki II wojny 
Wwiatowej, zna podstawowe daty i 
kluczowe postacie.  

Omawia skutki II wojny Wwiatowejś 
potrafi dokonać oceny strat 
poniesionych przez ludzkoWć.  

Porz>dkuje i wyrócnia nastCpstwa 
polityczne, społeczne, gospodarcze i 
kulturowe II wojny Wwiatowej. 
Żormułuje oceny i broni swego 
stanowiska, wykorzystuje rócne 
aródła historyczne. 

Potrafi za pomoc> rócnych aródeł 
wykonać mapC mentaln> na tematŚ 
„Bilans II wojny Wwiatowej – skutki 
humanitarne, społeczne, polityczne, 
gospodarcze i polityczne”. 

Potrafi samodzielnie przygotować i 
wygłosić mowC oskarcycielsk> wobec 
Holokaustu, uzasadnia swoje 
stanowisko faktami zawartymi w 
materiale aródłowym.  

 


