Przedmiotowy system oceniania z historii kl. II

WYMAGANIA EDUKACYJNE z historii kl. II
Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności
zawarte w rozkładzie materiału i planie wynikowym zintegrowanym z serią Historia Wydawnictwa Szkolnego PWN (Nowa Era)
Wymagania na oceny

Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
Uczeń:

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Poziom rozszerzający –
ocena dobra

Uczeńspełniawymagania
edukacyjnenaocenę
dopuszczającą,aponadto:

Uczeńspełniawymagania
edukacyjnenaoceny
dopuszczającąidostateczn
ą,aponadto:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra

Poziom wykraczający –
ocena celująca

Uczeńspełniawymagania
edukacyjnenaoceny
dopuszczającą, dostateczną
idobrą,aponadto:

Uczeńspełniawymagania
edukacyjnenaoceny
dopuszczającą, dostateczną,
dobrąibardzodobrą,
potrafisamodzielnie
formułować
wnioskiiwyrażaćopinie,apo
nadto:

Uczeń:

Uczeń:

POLSKAUSCHYŁKUŚREDNIOWIECZA

1.UniaPolskizLitwą.
Władysław Jagiełłona
tronie polskim

Uczeń:

Uczeń:

•znapojęcie:unia
personalna;
•znapostać
WładysławaJagiełły.

•wyjaśniaznaczenie
ipostanowieniaunii
w KrewieorazwHorodle;
•przyporządkowujedacie1
410r.odpowiednie
wydarzenie iwyjaśnia
jegoznaczenie;
•wymieniaprzywileje
szlacheckienadane za
panowania Jagiełły;

Uczeń:
•wymieniaetapy
powstawaniasojuszu
polsko-litewskiegoza
panowaniapierwszych
Jagiellonów;
wyjaśniaprzyczyny
•
inastępstwauniiPolski
zLitwą;
•przedstawia
postanowieniasoboru
wKonstancji.

•wymienia,systematyzuje
isytuuje wczasie
wydarzenia
związanezrelacjamipolsk
o--krzyżackimiza
pierwszychJagiellonów;
•oceniaznaczenie
postanowieńsoboru
wKonstancjidlaPolsk
i.

•oceniawpływwzrostu
uprzywilejowania
szlachtynasposób
sprawowaniawładzy
wPolsce.
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•łączyokres1409–1411
zodpowiednimi
wydarzeniamioraz
wyjaśniaichznaczenie
dlazłamania potęgi
zakonu krzyżackiego

BitwapodGrunwaldem
(materiał
ponadprogramowy)

Uczeń:

2.Polskauschyłku
średniowiecza.Rządy
Władysława
Warneńczyka
iKazimierza
Jagiellończyka

Uczeń:

Uczeń:

•znadatę15lipca1410r.iprzy •wymienianajważniejsze
porządkowujejej
postaciezwiązanezbitwą
podGrunwaldem.
odpowiedniewydarzenie.

Uczeń:

•znadaty:1444r.,1454r.,
•wymieniaiwskazujena
1466r.,
mapieziemieprzyznane
iprzyporządkowujeim
państwupolskiemuna
odpowiedniewydarzenia;
mocyIiIIpokoju
•znapostaćWładysława
toruńskiego;
Warneńczyka.
•znadaty:18.09.1454r.,
•przedstawiaprzyczynywo
16.09.1462 r.,
jnytrzynastoletniej.
15.09.1463 r.

Uczeń:
•omawiaproste plany
bitwy
przedstawione
wpodręczniku;
•rozumie podstawową
różnicęwwiarygodności
pomiędzyopisamibitwy
zepokiapóźniejszą wizją
a rtystyczną
przedstawionąprzezJana
Matejkę.

Uczeń:
•omawiapostanowienia
IiIIpokojutoruńskiego;
•wyjaśniaistosuje pojęcie:
ZwiązekPruski;
•opisujeekspansję
Turków;
•omawiapanowanie
Władysława
Warneńczyka.

Uczeń:
•omawiataktykęwojskpod
dowództwemJagiełły;
•wymieniawkolejności
chronologicznej
najważniejszeetapybitwy;
•wskazujeprzyczyny
zwycięstwawojsk
Jagiełły;
•wyjaśniacelpowstania
obrazuMatejki.

Uczeń:
•oceniapolitykę
zagraniczną Jagiellonów.

Uczeń:
•oceniaznaczeniezwycięst
wagrunwaldzkiegodla
pozycjiPolskinaarenie
międzynarodowej;
•wskazujeteelementy
obrazuMatejki,które
świadcząotym,żedzieło
jestwyobrażeniem
artystyobitwieima
wymowęsymboliczną.

Uczeń:
•oceniapolitykę
dynastyczną Jagiellonów
iwymieniaeuropejskie
państwa,
wktórych panowali.
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Wymagania na oceny

Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
3.Polskauschyłku
średniowiecza.
Gospodarka,
społeczeństwo,
kultura

Uczeń:
•znapostacieJana
DługoszaiWitaStwosza;
•wymienianajważniejsze
dziełoWitaStwosza;

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•omawiarozwójkultury
polskiejuschyłku
średniowiecza;
•opisujesytuację
gospodarczą
wPolsceuschyłkuśred
niowiecza;
•przedstawiarozwój
kulturypolskiejuschyłku
średniowiecza.
•znapojęcia:folwark,
pańszczyzna.

Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:
•wymieniaiobjaśnia
przywilejnadany
szlachcieprzezJana
Olbrachta w1496r.
wPiotrkowie;
•omawiaprzywilej
cerekwicko-nieszawski
z1454roku.
•znapostaćFilipa
Buonaccorsiego;

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:

•omawiarozwój
uprawnieństanu
szlacheckiego na
przykładzie
dotychczas
poznanych
przywilejów.

•oceniawpływrozwoju
uprawnieńszlachtyna
gospodarkę,kulturę
ispołeczeństwopolski
e
uschyłkuśredniowiecza.

Zjednoczenie Polski. Polska u schyłku średniowiecza. – powtórzenie i sprawdzian. (2 godz. lekcyjne)
4.Kunowejepoce

Uczeń:
•znadaty:1453r.,1450r.
•znapostaćJana
Gutenberga.

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

•wymieniaprzyczyny
•znapostacieKonstantyna
•wymieniaiomawia
•wyjaśniaznaczenie
upadku Konstantynopola; XIiOsmana;
przyczynywzrostu potęgi
dat1450r.i1453r.dlaperi
•wymieniawydarzenia
osmańskiej;
•wyjaśniaznaczenie
odyzacjidziejów
kończąceepokę
zdobyciaKonstantynopola •wyjaśniaznaczenie
powszechnych
średniowiecza i zna
przezTurkówdlakultury
wynalezienia ruchomej
irozumie
ich daty
europejskiej.
ichumowność.
czcionkidla
rozpowszechnieniasłowa
pisanego.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra

Poziom wykraczający –
ocena celująca

NOWY CZŁOWIEK W NOWYM ŚWIECIE
P5.Odrodzenie
i humanizm w Europie

Uczeń:

6.Sztukarenesansu

Uczeń:

•wymienia
najważniejszychtwórców
renesansu:Leonarda
daVinci,MichałaAnioła,
Rafaela;
•wymieniaprzedstawicieli
humanizmu
europejskiego:Erazma
zRotterdamu,Niccolò
Machiavellego,
Galileusza,Mikołaja
Kopernika

•wymieniacechystylu
renesansowego
warchitekturze,
malarstwieirzeźbie;
.

Uczeń:
•wyjaśniaznaczeniemiast
włoskichjakoośrodków
polityki,kultury isztuki
wXV-wiecznejEuropie.
•znaiwyjaśniapojęcia;
humanizm,renesans,
odrodzenie,akademia,
mecenat, makiawelizm,
utopia, druk.

Uczeń:
•znaistosuje pojęcia
występujące wsztuce
renesansu:arkady,attyka,
loggia,kopuła, sarkofag,
pieta.
•charakteryzujesztukę
renesansu

Uczeń:
•wyjaśniaznaczeniedruku
dlaupowszechnianiaidei
renesansu;
wyjaśniapojęcie:
•
człowiekrenesansu.

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

•wyjaśniaźródłarozwoju
•wymieniaodniesienia
kultury renesansu;
wkulturzewspółczesnejdo
kultury renesansu
•charakteryzuje
iomawiaponadczasowość
najważniejszeosiągnięcia
tejostatniej.
twórcówrenesansu.

Uczeń:

•rozpoznaje najważniejsze
•charakteryzuje
dziełaepokirenesansu.
najważniejszeosiągnięcia
twórcówrenesansu:
Tycjana,Rafaela,Petera
Bruegla,Sandro
Botticellego,Leonarda
daVinciiMichałaAnioła.

Uczeń:
•nazywanajważniejsze
dziełatwórców
renesansu;
rozpoznaje
budowle
•
renesansowewswoim
regionielubwcałej
Polsce.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
Gospodarka Europy
wXVIwieku(materi
ał
ponadprogramowy)

Uczeń:

7.Wielkieodkryciag
eograficzne
(2 godz.
lekcyjne)

Uczeń:

•wymieniaudoskonalenia
techniczne
wprowadzone
wEuropiewXVIw.;
•wskazujenamapie
EuropywXVIw.
największe miasta;
•posługuje siępojęciami:
nakład,trójpolówka.

•wymieniaprzyczyny
iskutki wielkichodkryć
geograficznych;
•pokazujenamapietrasę
wyprawodkrywczych
KrzysztofaKolumba,
VascodaGamy,
FerdynandaMagellana,
HenrykaŻeglarza,
Bartolomea Diaza
iAmerigaVespucciego;
•znadaty:1492r.,1498r.,151
9–1521,
iprzyporządkowujeim
odpowiedniewydarzenia

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•posługuje siępojęciami:
manufaktura,
kompania
handlowa,banki, giełdy,
weksle,
dualizmgospodarczy,

Uczeń:
•znadaty:1488r.,1494r.,
iprzyporządkowujeim
odpowiedniewydarzenia;
wymienia
•
konkwistadorów:
FerdynandaCorteza,
Franciszka
PizarroiDiegoAlmag
ro.
•wymieniawynalazki,
któreułatwiłyorganizację
wyprawmorskich;
•wymieniatowarysprowad
zaneprzezEuropejczykówz
Indii,Dalekiego Wschodu
iAmeryki.

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:
•wyjaśnia,naczympolegał
systempracynakładczejija
kdoszłodopowstania
manufaktur.

Uczeń:
•sytuuje
wczasieiprzestrzeni
najważniejszewyprawy
europejskich
podróżników;
•charakteryzujekulturę
Azteków,Majóworaz
Inków;
•oceniaskutki konfrontacji
dwóchcywilizacji;
•wyjaśniarolę
konkwistadorów

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:

•wyjaśniaróżnicewrozwojug •wyjaśniaznaczenie
ospodarczymEuropyWscho rozwojumiastdla
dniej i Zachodniej wXVI
gospodarki XVI-wiecznej
wieku.
Europy.

Uczeń:
•oceniawpływodkryć
geograficznychnażycie
społeczne, gospodarcze
i kulturoweEuropy
iNowegoŚwiata.

Uczeń:
•charakteryzuje
długofalowe
konsekwencjetraktatu
wTordesillas;
omawiawkładAzteków,
•
MajówiInkówwcywiliza
cyjnydorobek
ludzkości.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
8.Początkireformacji

Uczeń:
•wyjaśniagenezę
reformacjiwEuropie;
•znaiwyjaśniapojęcia:
odpust,celibat,
reformacja,protestanci,
pokójreligijny;
•wymienia
najważniejszych
reformatorów:Marcina
LutraiJanaKalwina;
•znadaty:1517r.,1555r.,
iprzyporządkowujeim
odpowiednie
wydarzenia.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

•znaiwyjaśniapojęcia:
•charakteryzujecele
idziałania MarcinaLutra
luteranizm,kalwinizm,
iJanaKalwina;
sekularyzacja;
•opisujeprzyczyny
•znadatę:1524–1526,
konfliktówwyznanio
iprzyporządkowujejej
wych
odpowiedniewydarzenie.
wNiemczech;
•posługuje siępojęciem:
zasadapredestynacji.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•wyjaśniapoglądy
reformatorówreligijnych;
•wymieniaprzyczyny
iskutki
rozłamwKościelezac
hodnim.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•charakteryzuje
najważniejszedokonania
TomaszaMünzeraiUlrich
aZwinglego.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
9.Rozwójreformacji
ireformaKościoła
katolickiego
(2 godz. lekcyjne)

Uczeń:

10.OdrodzeniewPolsce

Uczeń:

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

•znadaty:1545–1563,
•charakteryzujereformację •znaiwyjaśniadaty
wPolsce;
związanezreformacją:
1572r.,1598r.,
1534r.,1573r.;
iprzyporządkowujeim
•znaiwyjaśniapojęcia:
nocśw.Bartłomieja,
odpowiedniewydarzenia.
•posługuje siępojęciami:
edyktnantejski,tolerancja
anglikanizm,hugenoci,
religijna;
antytrynitarze,
purytanizm.
•znaiwymieniaprzyczyny
zwołaniasoboru
trydenckiego ijego
postanowienia.
Uczeń:

•wymieniaprzedstawicieli •rozpoznaje zabytkisztuki
renesansowejwPolsce;
polskiegorenesansu:
•naprzykładzie Zamościa
MikołajaKopernika,
opisujemiasto
AndrzejaFrycza
renesansowe;
Modrzewskiego,Mikołaja
•opisujeznaczenie
Reja,Jana
mecenatuZygmunta I
Kochanowskiego,
Staregodlarozwoju
GrzegorzazSanoka;
sztukipolskiego
renesansu.
•opisujenajważniejsze
dokonaniaprzedstawi
cieli
polskiegorenesansu.

Uczeń:
•wskazujeobiektysztuki
renesansowejnaterenie
Polskizuwzględnieniem
własnego regionu;
•wymieniaprojektanta
Zamościa–Bernarda
Morando.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•charakteryzuje
najważniejszedokonania
KarolaIXiHenrykaIV.

Uczeń:
•opisujewkładwłoskiego
architektaBartolomea
Berrecciego
wpowstawanie
renesansowej
architekturywPolsce.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniaskutki rozłamu
Kościołakatolickiego dla
jegodalszego
funkcjonowaniawEurop
ie.

Uczeń:
•omawiaznaczenie
twórczości polskich
pisarzyrenesansowych
dlarozwojupolskiej
literaturyipolskiego
języka.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra

11.Rozwójdemokracji
szlacheckiejwPolsce

Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
znaiwyjaśniapojęcia:
•
•znaiwyjaśniapojęcie:
•opisujefunkcjonowanie
przywilej,pospolite
państwa polskiego
prawosukcesyjne;
wokresiedemokracji
ruszenie,sejm,izba
•znadaty:1422r.,1423r.,
poselska, senat, sejm
szlacheckiej.
1430–1433, 1454r.,
iprzyporządkowujeim
walny,Nihilnovi,wojsko
kwarciane, marszałek
odpowiedniewydarzenia.
sejmu,ruchegzekucyjny,
•przedstawiapostacie
demokracja szlachecka;
KazimierzaJagiellończyka
•wymienianajważniejsze
iJanaOlbrachta.
instytucjeustrojoweiich
• zna i potrafi wymienić
kompetencje;
postanowienia
•znadaty:1374r.,1505r.,
najważniejszych
iprzyporządkowujeim
przywilejów
odpowiedniewydarzenia;
szlacheckich

Uczeń:

Rozwójgospodarczy
PolskiwXVIwieku
(materiał
ponadprogramowy)

Uczeń:

Uczeń:

•opisuje,wjakisposób
wXVI-wiecznejPolsce
handlowanozbożem;
•wymieniaiwskazujena
mapiemiasta, które
wzbogaciłysięnahandlu
zbożem.

Uczeń:
•znaiwyjaśniaznaczenie
daty:1496r.;
•znaiposługuje się
pojęciami:folwark,
pańszczyzna.

Uczeń:
•wyjaśnia,cowpłynęłona
rozwójfolwarku
szlacheckiego.

•wymieniaiocenia
czynnikimającewpływ
nawzrostznaczenia
szlachty
wRzeczypospolitej.

•wyjaśnia,jakiwpływna
życiecodzienne iobyczaje
społeczeństwapolskiego
wXVIw.miałasytuacja
gospodarcza.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•omawiazróżnicowanie
wewnętrznestanu
szlacheckiegoiwpływ
tegozróżnicowaniana
funkcjonowanie
Rzeczypospolitej.

Uczeń:
•omawiarozwójfolwarku
szlacheckiegojako
przykładistnienia
dualizmu gospodarczego
wXVI-wiecznejEuropie.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra

Uczeń:
Uczeń:
12.OstatniJagiellonowie Uczeń:
napolskimtronie
•opisujeokoliczności
•znadaty:1526r.,
•wskazujenamapie
(2 godz. lekcyjne)
granicepaństw
1562–1570, 1572r.,
złożeniahołdu pruskiego
Rzeczypospolitej
iprzyporządkowujeim
izawarciauniilubelskiej;
Obojga Narodów.
odpowiedniewydarzenia;
•znadaty:1525r.,1569r.,
iprzyporządkowujeim
•przedstawiapostacie
odpowiedniewydarzenia;
Albrechta
Hohenzollerna
iGotardaKettlera;
•znapojęcia:inkorpora
cja, flotakaperska;
przedstawiapostacie
•
Zygmunta
IStaregoiZygmunta
IIAugusta
• zna i potrafi
wymienić
najważniejsze
postanowienia unii
lubelskiej
• zna i rozróżnia
główne urzędy
państwowe
Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•oceniapolitykęzagranicz
ną ostatnich
Jagiellonów.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniaskutki unii
realnejdladalszychlosó
w PolskiiLitwy.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
13.Początkiwolnej
elekcji

Uczeń:
•opisujezasadywolnej
elekcji;
wyjaśniapojęcia:sejmelekc
•
yjny,konfederacjawarsza
wska,artykuły
henrykowskie,pacta
conventa;
•przedstawiapostacie
HenrykaWalezego
iStefanaBatorego.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

•wyjaśniapojęcia:interrex, •charakteryzujerządy
sejmkonwokacyjny; sejm
HenrykaWalezego
koronacyjny
iStefanaBatoregona
tronie polskim;
•przedstawiapostacieJana
Zamojskiego iAnny
•wyjaśniaróżnice
Jagiellonki;
pomiędzyArtykułami
znadatę:1582r.,
henrykowskimiapacta
•
iprzyporządkowujejej
conventa.
odpowiedniewydarzenie;
•znaiprzedstawiaporządek
bezkrólewia ustalony
wlatach1572–1573.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•wyjaśniaokoliczności
uchwalenia orazgłówne
założenia konfederacji
warszawskiej iArtykułów
henrykowskich.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•wymieniazagrożenia
ikorzyścipłynącezzas
adyelekcyjności
tronu.

Świat w XVI wieku. Polska w XVI wieku. – powtórzenie i sprawdzian. (2 godz. lekcyjne)
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca

14.Kulturabaroku

Wojnatrzydziestoletnia
(materiał
ponadprogramowy)

Uczeń:
•znaiwskazuje
charakterystycznecechy
sztukibaroku;
•wymienianazwiska
najwybitniejszych
przedstawicielisztuki
baroku:Giovanni
LorenzoBerniniego,Jana
Vermeera, Antona Van
Dycka,Michelangela
MerisidaCaravaggio,
DiegoVelazqueza,Petera
PaulRubensa,
Rembrandta.
Uczeń:
•znadaty:1618r.,
1620r.,1648r.,iprzyporzą
dkowujeimodpowiednie
wydarzenia.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra

TRUDNY WIEK
Uczeń:

•znaiwskazuje
charakterystycznecechy
sztukibaroku;
•znairozumie znaczenie
daty:1545–1563;
•znaiwyjaśniapojęcia:
racjonalizm, empiryzm;
•przedstawiapostacie
epokibaroku:
Kartezjusza, Izaaka
Newtona,JohnaLocke’a
.

Uczeń:
•znabezpośrednią
przyczynęwojny
trzydziestoletniej
•wymienianajważniejsze
skutki
wojnytrzydziestoletniej
•wyjaśniapojęcia:Unia
Protestancka,Liga
Katolicka,defenestracja
praska,pokójwestfalski;

•opisujerozwójnauki
wbaroku;
wskazuje
•
charakterystycznecechy
architekturybarokuna
przykładzie fasady
kościołaIlGesú;
•znadzieła
najważniejszych
przedstawicielisztuki
baroku.

Uczeń:
•tłumaczy,dlaczegopowstanie wCzechachprzekształciłosięwkonflikt
ogólnoeuropejski;
•opisujeustrój Rzeszy
przedwybuchem
wojny
trzydziestoletniej

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra

Uczeń:
•wymieniaróżnicemiędzy
architekturą
isztuką
barokuirenesansu.

Uczeń:
•wyjaśniawpływ
konfliktówreligijnychnap
rzemiany ustrojowe
państw wXVIIw.na
przykładzie Rzeszy;
•wyjaśniamechanizm
tworzeniasiękoalicji
habsburskiejiantyhabsb
urskiej.

Poziom wykraczający –
ocena celująca

Uczeń:
•omawiazwiązekmiędzy
rozwojembarokuareform
ami soboru
trydenckiego.

Uczeń:
•wyjaśniaskutki pokoju
westfalskiego dlasytuacji
politycznej
i religijnej
Rzeszywnastępnych
stuleciach;
•wymieniaskutki wojny
trzydziestoletniej,dzielą
c jenagospodarcze,
polityczneoraz
kulturowe.
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•przedstawiapostacie:
Gustawa IIAdolfa,
Albrechta von
Wallensteina.
15.Absolutyzm we
Francji

Uczeń:

16.Monarchia
parlamentarn
a wAnglii

Uczeń:

•znaiwyjaśniapojęcie:
absolutyzm;
•kojarzy przydomek
„Król Słońce”
•przedstawiapostacie:
Armanda Richelieu,
LudwikaXIV.

•znaiwyjaśniapojęcia:
rewolucja,monarchia
parlamentarna,
parlament,Gabinet
Ministrów;
•przedstawiapostacie:
KarolaIStuarta, Oliwera
Cromwella.

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

•znadaty:1661r., 1624•znaiwyjaśniapojęcia:merk •naprzykładzie Francji
1642,1642-1661
antylizm,racja stanu.
charakteryzujegłówne
iprzyporządkowujejej
cechymonarchii
odpowiedniewydarzenie;
absolutnej;
•znapostaćkardynała
•oceniarolękardynałówRi
Mazariniego.
chelieuiMazariniwdzie
jachFrancji.
•znaiwyjaśniapojęcie:puryt Uczeń:
anizm;
•opisujewydarzenie
nazwane
•znadaty:1645r.,1649r.,1660
r.,1679r.,1688r.,1689r.,ipr
„sławetną”lub„chwaleb
zyporządkowujeim
ną” rewolucją”.
odpowiedniewydarzenia
;
•opisujeprzebiegrewolucji
wAngliiwXVIIwieku.

Uczeń:
•naprzykładzie Anglii
charakteryzujegłówne
cechymonarchii
parlamentarnej.

Uczeń:
•oceniawpływustroju
absolutystycznegona
umocnieniepozycji
międzynarodowejFrancji.

Uczeń:
•porównujeustroje
monarchii parlamentarnej
wAnglii,absolutyzmuwe
Francjiorazustroju
Rzeszyprzedipowojnie
trzydziestoletniej.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
17. Kulturabarokowa
wRzeczypospolitej

Uczeń:
•wymieniazabytkisztuki
barokowejwPolsce;
•opisujestrójpolskiego
szlachcica,stosując
nazwy:żupan,kontusz,
pas;
•wyjaśniapojęcie:
Sarmata.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•charakteryzujecechy
sztukibarokowejwar
chitekturze,
malarstwieirzeźbien
a przykładzie
pałacuwWilanowie;
•wymienianazwiska
architektówważnychdla
kultury barokuwPolsce.

Uczeń:
Uczeń:
18.Rzeczpospolitana
początku panowania •przedstawiapostacie:
•znaiwyjaśniapojęciainazw
Wazów(2 godz.
y:dymitriada,
Zygmunta IIIWazy,Jana
lekcyjne)
Samozwaniec, lisowczycy,
KarolaChodkiewicza,
husaria, regent,
Stanisława
detronizacja;
Żółkiewskiego,Jana
Zamojskiego, Gustawa II •znadaty:1600r.,
Adolfa;
1618r.,1629r.,
iprzyporządkowujeim
•znadaty:1605r.,
odpowiedniewydarzenia;
1610r.,1620r.,1621r.,1634r.,
•wymieniapostanowienia
iprzyporządkowujeim
rozejmu wDywilinie
odpowiedniewydarzenia;
ipokojupolanowskiego;
•wskazujenamapie ziemie:
smoleńską,
czernihowską
isiewierską.

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:
•wskazujezabytkisztuki
barokowejwswoim
regionie
;•wyjaśniapogląd,żeRz
eczpospolitabyła
wXVIIw.przedmurzem
chrześcijańskiejEuropy;
•wymieniapozostałe
elementy stroju
szlacheckiego:karabelę,
kołpak,hajdawery.
Uczeń:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•określarolęsarmatyzmu
wbudowaniutożsamości
szlachtyjakogrupy
społecznej.

Uczeń:

•wyjaśniaprzyczynywojen •opisujeokoliczności
Rzeczypospolitej z Turcją, objęciatronu polskiego
zeSzwecjąiMoskwą;
przezZygmunta IIIWazę.
•opisujenastępstwawojen
wXVIIw.dla
Rzeczypospolitej.
•opisujenajważniejsze
etapywojen
Rzeczypospolitejw
1.połowieXVIIw.zeSzwe
cją,państwem
moskiewskimizTurcją

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•omawiawpływsztuki
barokunakulturę
szlacheckąwRzeczyp
ospolitej.

Uczeń:
•oceniapolitykę
wewnętrzną izewnętrzną
Zygmunta IIIWazy;
•opisujezaangażowanie
Rzeczypospolitejwwojnie
trzydziestoletniej.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
19.Problemkozacki
wRzeczypospolitej

Uczeń:
•opisujewybuchiprzebieg
powstania
Chmielnickiego;
•znaiposługuje się
pojęciamiinazwami:Koza
cy,
unia,powstanie,ugoda;
•przedstawiapostacie:
BohdanaChmielnickiego,
Władysława IV;
•znadaty:1596r.,
1648r.,1654r.,1658r.,iprzy
porządkowujeim
odpowiedniewydarzenia;

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

•znanazwę:Sicz,
•przedstawiaprzyczyny
iposługuje sięnią;
konfliktu
zKozakami wXVIIw.;
•znadaty:1637r.,1651r.,
1667r.,
•charakteryzujesposób
iprzyporządkowujeim
życiaKozakóworazzna
odpowiedniewydarzenia;
ichpochodzenie.
•wymieniapostanowienia
rozejmu wAndruszowie;
opisujeprzyczyny
•
podpisaniauniibrzeskiej,
wskazujejejdatęiskutki.
wymieniapostanowienia:
•
ugodywBiałejCerkwi,
ugodywZborowieiugody
wHadziaczu.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•wyjaśniaprzyczyny,cele
inastępstwapowstania
Chmielnickiego.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•przedstawiawpływ
powstania
Chmielnickiegona
tworzeniesię
świadomościnarodowej
Ukraińców.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
20.Potop–najazd
szwedzki1655–1660

Uczeń:

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

•wymieniaprzyczyny
•opisujestosunki
•przedstawiapostacie:
wojenzeSzwecją
pomiędzy
PawłaSapiehy,KarolaX
wpołowieXVIIw.;
Rzecząpospolitą
Gustawa, przeora
aSzwecjązapanowania
o.Augustyna
•znapojęcia:potop
pierwszychWazów;
Kordeckiego.
szwedzki, pokój
wOliwie,iposługuje się
•znapojęcie:traktaty
nimi;
welawskobydgoskie,
•znadaty:1655r.,1660r.,
iposługuje sięnim;
iprzyporządkowujeim
odpowiedniewydarzenia; •znadatę:1657r.,
iprzyporządkowujejej
odpowiedniewydarzenie;
•przedstawiapostacie:
JanuszaRadziwiłła,
JerzegoLubomirskiego.
Jana KarolaChodkiewicza
iStefana C zarnieckiego.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•opisujenastępstwa
polityczne, ekonomiczne
idemograficznewojen
polsko-szwedzkich
wXVIIw.;
opisujeokoliczności
•
iznaczeniepodpisania
traktatówwelawsko-bydgoskich.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniadługofalowe skutki
traktatówwelawsko-bydgoskichdla
Rzeczypospolitej.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Uczeń:
Uczeń:
21.Oddemokracji
szlacheckiejdo
•znazjawiskaświadczące
•znadaty:1606–1609,
oligarchiimagnackiej
1652r.,1668r.,
okryzysie
(2 godz. lekcyjne)
iprzyporządkowujeim
Rzeczypospolitej
odpowiedniewydarzenia.
w2.połowieXVIIw;
•wyjaśniapojęcia:
•opisujepróbyreform
magnateria,rokosz,
Rzeczypospolitej Jana
absolutyzm,liberumveto,
KazimierzaWazy.
latyfundia magnackie;
•przedstawiapostacie:
Jana KazimierzaWazy,
Władysława Sicińskiego;

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:

•wyjaśniapojęcia:
•charakteryzujezmiany
wsystemie politycznoinstrukcja,
-ustrojowym
oligarchiamagnacka,
Rzeczypospolitej
klientela, patron;
wXVII wieku.
•przedstawiapostacie:
JerzegoLubomirskiego,
JanuszaRadziwiłła;
•wskazujeprzyczyny
kryzysupolitycznego
ispołecznogospodarczego
wRzeczypospolitej
w2.połowieXVIIw.;
•opisujeokoliczności
rokoszu Zebrzydowskiego
iLubomirskiego;
•wyjaśniapojęcie:zasada
jednomyślności.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•wymieniaioceniaskutki
istnieniazależności
patron-klientdlapolityki
wewnętrznejXVIIwiecznej
Rzeczypospolitej.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
22.WojnyzTurcją
wkońcuXVIIwieku
iodsieczwiedeńska
(2 godz. lekcyjne)

Uczeń:

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

•znaprzyczynywojenzTurc •opisujepolitykę
jąw2.połowieXVIIw.;
zagraniczną Jana III
Sobieskiego;
•przedstawiapostacie:
MichałaKorybuta
•znadaty:1667r.,1669r.,1672
Wiśniowieckiego,Jana III
r.,1673r.,
Sobieskiego,Kara
iprzyporządkowujeim
Mustafy;
odpowiedniewydarzenia
;
•znadatę:1683r.,
iprzyporządkowujejej
•wymieniapostanowienia
pokojuwBuczaczu
odpowiedniewydarzenie.
ipokojuwKarłowicach.

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:
•wyjaśniaprzyczyny
zagrożenia tureckiego
w2.połowieXVIIw.;
•opisujenastępstwawojen
zTurcją.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•oceniaznaczenieodsieczy
wiedeńskiej dla
Rzeczypospolitej.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniaogólnoeuropejskie
znaczenieodsieczy
wiedeńskiej.

Świat w XVII wieku. Polska w XVII wieku. – powtórzenie i sprawdzian. (2 godz. lekcyjne)
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra

Poziom wykraczający –
ocena celująca

OŚWIECONY WIEK
23.Oświecenie
wEuropie

Uczeń:

Społeczeństwo
igospodarka Europy
wXVIIIwieku(mate
riał
ponadprogramowy)

Uczeń:

•wymieniaprzedstawicieli
oświecenia: Denisa
Diderota, Jeana
d’Alemberta,
Monteskiusza,Woltera,
JanaJakubaRousseau;
•znaistosuje pojęcie:
oświecenie.

•znazmiany,jakie
nastąpiły wdemografii
XVIII-wiecznejEuropy;
•znaistosuje pojęcia:
postęp techniczny,
płodozmian.

Uczeń:
•znaistosuje pojęcia:
empiryzm, liberalizm
ekonomiczny,deizm,
ateizm,
fizjokratyzm,
encyklopedyści.

Uczeń:

Uczeń:
•opisujezasadę
trójpodziałuwładzy
izasadęumowy
społecznej;
•wyjaśniapojęcie:
absolutyzmoświecony.

Uczeń:

•charakteryzujezmiany
•wymieniawynalazki,
wrozwojurolnictwa
dziękiktórymnastąpił
wpołowieXVIIIwieku.
postęp techniczny:
latająceczółenko,
mechanicznaprzędzarka,
maszynaparowa.

Uczeń:
•rozumie ipotrafi
interpretowaćhasła
oświecenia.

Uczeń:
•wyjaśniapojęcie:
rewolucjaprzemysłowa.

Uczeń:
•wyjaśniaznaczenie
sformułowaniazasady
trójpodziałuwładzydla
zmianustrojowych
XVIII-wiecznychpaństw.

Uczeń:
•oceniaznaczenienowych
wynalazkówdlapostępu
cywilizacyjnego.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
24.Sztukaklasycyzmu

Uczeń:
•znadzieła
najwybitniejszych
twórcówklasycyzmu;
•wyjaśniapojęcie:
klasycyzm.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•wymieniairozpoznaje
charakterystycznecechy
klasycyzmu;
•wyjaśniapojęcia:
klasycyzm,tympanon,
gzyms,kapitelkolumny;
przedstawiapostacie
•
najwybitniejszych
twórcówklasycyzmu:
Antonia Canowy,
Jacques’aLouisaDavida,
Dominika Merliniego.

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:
•wskazujezabytki
klasycystycznewswoim
regionieiwPolsce.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•przedstawiapostacie:
JanaChrystiana
Kamsetzera,Szymona
BogumiłaZuga,Antonio
Corazziego,Jakuba
Kubickiego,Bertela
Thorvaldsena.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniawkładpolskich
przedstawicieli
klasycyzmuwsztukę
europejską.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

25.Niebezpieczne
sąsiedztwo–Rosja
wXVIIIwieku
(2 godz. lekcyjne)

Uczeń:
•wyjaśniapojęcie:„wielka
smuta”;
•przedstawiapostacie:
IwanaIVGroźnego,
PiotraI,KatarzynyII;
•wymieniadaty:
1547r.,1564–1572,
1613r.,1689–1725,
iprzyporządkowujeim
odpowiedniewydarzenia.

Uczeń:

26.Niebezpieczne
sąsiedztwo–Prusy
wXVIIIwieku

Uczeń:

Uczeń:

•wskazujenamapie
zmianyterytorialne
wXVIII-wiecznych
Prusach;
•znaistosuje pojęcia:
elektor, „król-sierżant”.

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

•przedstawiareformy
•wyjaśniaprzyczyny
wzrostu potęgiRosji;
PiotraIWielkiego
wskazujenamapie
•
•charakteryzujerządy
kolejneetapyrozrostu
KatarzynyII;
imperiumrosyjskiego
•wyjaśniapojęcia:
w1.połowieXVIII
opricznina, bojarzy;
wieku.
•wymieniadatę:1721r.,iprzy
porządkowujejej
odpowiedniewydarzenie.

Uczeń:

•znadaty:1657r.,1701r.,
•wyjaśniapojęcie:„cud
domubrandenburskiego;
1742r.,1756–1763,
iprzyporządkowujeim
•opisujepolitykęPruspod
odpowiedniewydarzenia;
rządamiFryderykaIII,
FryderykaWilhelma
•znaistosuje pojęcie:
IiFryderykaII;
„rozbójnik Europy”.
•wskazujetereformy
wPrusach, któremiały
charakteroświeceniowy.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•wyjaśniaprzyczynyikonse
kwencje
dominującejpozycjiRosji
wEuropieŚrodkowej;
•wskazujetereformywRosji
,któremiały
charakteroświeceniowy.

Uczeń:
•znareformy
przeprowadzone
wPrusach wXVIIIw.
orazwyjaśniaich
znaczeniedlapozycjiPrus
wEuropie.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniawpływ
działalności władców
Rosjiwpolityce
wewnętrznejnaprzyszłe
losyRzeczypospolitej.

Uczeń:
•oceniawpływ
działalności władców
Pruswpolityce
wewnętrznejnaprzyszłe
losyRzeczypospolitej.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
27.Niebezpieczne
sąsiedztwo–Austria
wXVIIIwieku

Uczeń:

28.StanyZjednoczone
Ameryki

Uczeń:

•pokazujezasięggranic
monarchii Habsburgów;
•przedstawiapostacie:
MariiTeresy,JózefaII.

•znaiwyjaśnia
wkładPolakówwwalkęoni
epodległośćStanówZjedn
oczonych;
•wskazujeprzyczyny
wybuchuwojnyonie
podległość;
posługuje
siępojęciami:
•
kolonia,„herbata
bostońska”,Kongres
Kontynentalny;
•przedstawiapostacie:
JerzegoWaszyngtona,
KazimierzaPułaskiego,
Tadeusza Kościuszki

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•wymieniareformy
oświeceniowe
przeprowadzone
wmonarchii
Habsburgów;
•wyjaśniapojęcie:
józefinizm.
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:
•wskazujetereformy
wAustrii, któremiały
charakteroświeceniowy.

Uczeń:

•znadaty:1773r.,1774r.,
•charakteryzujesytuację
wkoloniach angielskich
1774–1782,
1781r.,1776r.,1787r.,1789r., wAmerycePółnocnej
iprzyporządkowujeim
w2.połowie
odpowiedniewydarzenia; XVIIIwieku.
•wymieniabitwywojny
oniepodległośćiokreśl
ichznaczenie:Lexington,
Saratoga,Yorktown.
•wymieniapodstawowe
zasadyDeklaracji
Niepodległości
iKonstytucji Stanów
Zjednoczonych;

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•porównujerządy
ireformyMariiTeresy
iJózefa IIorazwyjaśnia
ichwpływnapozycję
AustriiwEuropie;

Uczeń:

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniawpływ
działalności władców
Austriiwpolityce
wewnętrznejnaprzyszłe
losyRzeczypospolitej.

Uczeń:

•wyjaśniaprzyczyny
•znairozumie znaczenie
powstaniaStanów
dlafunkcjonowania
Zjednoczonych oraz
współczesnegopaństwa
zasadyustrojowetego
amerykańskiegoidei,
państwa;
któreległyupodstaw
stworzeniaStanów
•wyjaśnia,wjakisposób
Zjednoczonych.
konstytucjaamerykańska
realizowała zasadę
trójpodziałuwładzy.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
Uczeń:
29.PoczątekWielkiej
RewolucjiFrancuskiej •wyjaśniaprzyczyny
wybuchurewolucji;
•wymieniapodstawowe
zasadyzawarte
wDeklaracjiPraw
CzłowiekaiObywatela;
•znaiwyjaśniapojęcia:
StanyGeneralne,
rewolucja,jakobini;
•przedstawiapostacie:
LudwikaXVI,
Maksymiliana
Robespierre’a,Georgesa
Dantona,Jean-Paul
Marata.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•charakteryzuje
poszczególne etapy
początkowego okresu
rewolucjifrancuskiej;
przedstawiapostaćgen.
•
JózefalaFayetta;
•znadaty:14.07.1789r.,
26.08.1789r.,1791r.,17
92r.,
iprzyporządkowujeim
odpowiedniewydarze
nia.

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:

•opisujepostawę państw
•wskazujeiopisujezmiany
ustrojowewprowadzone
europejskichwobec
wpierwszym okresie
rewolucjiweFrancji;
rewolucji.
•znaistosuje pojęcia:
konstytuanta,kordelierzy,
sankiuloci, Legislatywa.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•wskazujeteidee
iwydarzenia
pierwszegoetapurewolucji
francuskiej, którebyły
realizacjąmyśli
oświeceniowej.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
30.Dyktaturajakobinów Uczeń:
ischyłekrewolucji
•opisujewydarzenia
z27lipca1794r.;
•wyjaśniaznaczeniedat:
1793r.,1794rok.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•charakteryzuje
poszczególne etapy
rewolucjifrancuskiej;
•wyjaśniaznaczeniedaty:
1795–1799.

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:

•znaistosuje pojęcie:
•wymieniaioceniaskutki
rewolucjifrancuskiej;
dyrektoriat;
•omawiaiocenia
•naprzykładzieniewiaryznaczenierewolucji
godnychizachwycających
francuskiej dlapowstania
uzasadniatezę,żestrój
modelu współczesnego
możebyćwyrazemprzekon
państwa.
ańpolitycznychimanifestac
jąstosunkudo
otaczającejrzeczywistości;
wyjaśniaznaczenie
•
ubioru jakoźródła
historycznego.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•naprzykładzie dyktatury
jakobinów opisuje
różnorodnepostawy
społeczeństwawobec
terrorupaństwowego.

Świat w XVIII wieku. – powtórzenie i sprawdzian. (2 godz. lekcyjne)
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
31.Czasysaskie
(2 godz. lekcyjne)

Uczeń:
•znaistosuje pojęcia:
bezkrólewie, abdykacja,
sejmniemy;
•przedstawiapostacie:
Augusta IIMocnego,
Stanisława
Leszczyńskiego,
Augusta III;
wyjaśniapojęcie:unia
•
personalna.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra

Uczeń:
Uczeń:
znadaty:1700–1721,
•
•wyjaśniaprzyczyny
1704r.,1706r.,1709r.,
iprzejawykryzysu
1717r.,1732r.,1733r.,
wczasachsaskich;
1734–1736,
•charakteryzujesytuację
iprzyporządkowujeim
wRzeczypospolitej po
odpowiedniewydarzenia;
śmierciAugusta II.
•omawiawydarzenia
związanezokresem
bezkrólewia;
wymieniapostanowienia
•
sejmuniemegoiwyjaśnia
ichznaczenie;
•dostrzega przejawy
ożywieniagospodarczego
wRzeczypospolitej
wczasachsaskich;
•przedstawiapostać
KarolaXII.

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•wyjaśniazmianywpołożen
iu międzynarodowym
Rzeczypospolitej
wXVIIIw.;
•charakteryzujeiocenia
politykęzagraniczną
iwewnętrzną Wettinów
wRzeczypospolitej.

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniapanowanieSasów
wRzeczypospolitej.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
32.Oświecenie
wRzeczypospolitej

Uczeń:

33.Czasy
stanisławowskie

Uczeń:

•przedstawiapostacie:
Stanisława Konarskiego,
Stanisława Augusta
Poniatowskiego,
IgnacegoKrasickiego,Hugo
Kołłątaja,
IgnacegoPotockiego;
znaiwyjaśniapojęcia
•
inazwy:mecenat, Szkoła
Rycerska,obiadyczwartk
owe,KomisjaEdukacji
Narodowej, Collegium
Nobilium;

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:
•charakteryzujespecyfikę
polskiegooświecenia;
•opisujereformęoświaty
zaczasówStanisława
Augusta Poniatowskiego;
•charakteryzujeprojekty
reformustrojowych
Stanisława Konarskiego
iStanisława
Leszczyńskiego;
wyjaśniaznaczeniedat:
•
1773 r., 1740r.,1765rok.

Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:
•przedstawiapostacie:
AdamaNaruszewicza,
Franciszka Zabłockiego,
MichałaPoniatowskiego,
GrzegorzaPiramowicza,
Stanisława
Leszczyńskiego.

Uczeń:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:
•uzasadniapotrzebę
wprowadzeniareform
ustrojowychwXVIIIwiecznej
Rzeczypospolitej.

Uczeń:

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•rozumie, wjakisposób
polscymyśliciele
realizowalizasady
oświecenia.

Uczeń:

•wskazujeprzyczynyIrozbio •wymieniapostacie:
•opisujeinicjatywy
•wyjaśniasytuację
•oceniaznaczenie
ruRzeczypospolitej;
KarolaRadziwiłła,
reformatorskieStanisława politycznąwRzeczypospol konfederacji barskiej.
itej przed
•wyjaśniapojęcia:
MichałaKrasińskiego;
Augusta Poniatowskiego;
elekcjąStanisława
konfederacja, sejm
•znadaty:1764r.,1775r.,
•wymieniapostacie:Jana
Poniatowskiego;
konwokacyjny,rozbiór,
iprzyporządkowujeim
KlemensaBranickiego,
•wyjaśniawewnętrzne
RadaNieustająca;
odpowiedniewydarzenia.
JózefaPułaskiego.
izewnętrzne
•znadaty:1768r.,1772r.,1773 •opisujewydarzenia
uwarunkowania
r.,
1768roku.
Irozbioru.
•wyjaśniapojęcie„Familia
”orazwskazuje rody
wchodzącewjejskład
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
34.SejmWielki,
Konstytucja
3maja
idrugirozbiór

Uczeń:
•wymieniareformySejmu
Wielkiego;
przedstawiapostacie:
•
HugoKołłątaja,
KsaweregoBranickiego,
IgnacegoPotockiego,
JózefaPoniatowskiego,
Tadeusza Kościuszki,
Stanisława
Małachowskiego;
•sytuuje
wczasieIIrozbiórRzeczypos
politej;
•wyjaśniapojęcia:Sejm
Wielki,czarnaprocesja;
.

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:

•wyjaśniasytuację
•wskazujedoniosłość
•wyjaśniaokoliczności
uchwalenia Konstytucji
wewnętrzną izewnętrzną
zawiązaniakonfederacji
3majadlaprzyszłych
wRzeczypospolitej przed
targowickiej ioceniajej
pokoleń;
SejmemWielkim;
następstwa.
przedstawiapostacie:
•
wyjaśniagłównezmiany
•
KazimierzaNestora
wprowadzoneprzez
Sapiehy,SzymonaiJózefa
Konstytucję 3maja;
Kossakowskich,Seweryna
•wyjaśniasytuację
Rzewuskiego;
gospodarczą ipolityczną
poIIrozbiorze
•oceniaprzystąpieniekróla
Rzeczypospolitej.
Stanisława Augusta
znadaty:1788–1792,
Poniatowskiegodo
•
1791r.,1793r.,iprzyporządk konfederacji targowickiej.
owuje
imodpowiedniewydarzeni
a

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniareformySejmu
Wielkiegooraz
Konstytucji 3majanatle
dokonań innychpaństw
XVIII-wiecznych.
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Tematlekcji
Poziom konieczny –
ocena dopuszczająca
35.Powstanie
kościuszkowskie
iutrata
niepodległości

Uczeń:

Poziom podstawowy –
ocena dostateczna
Uczeń:

Wymagania na oceny
Wymaganianaoceny
Poziom rozszerzający –
ocena dobra
Uczeń:

Poziom dopełniający –
ocena bardzo dobra
Uczeń:

•objaśniaceleinastępstwa
•oceniaokrespanowania
•znaprzyczyny,znaczenieibo •znaistosuje pojęcia:
uniwersał,insurekcja,
insurekcji
Stanisława Augusta
haterówpowstania
naczelnik.
kościuszkowskiej;
Poniatowskiego.
kościuszkowskiego:
BartoszaGłowackiego,
•sytuuje wczasie
•sytuuje wczasie
IIIrozbiór
iprzestrzeniwszystkierozb
TadeuszaKościuszkę,Jana
ioryRzeczypospolitej;
Rzeczypospolitejiwskazu
HenrykaDąbrowskiego,
jenamapie
HugoKołłątaja;
•wskazujewewnętrzne
wynikającezniego
izewnętrzneprzyczynyupa
•sytuuje wczasie
dku Rzeczypospolitej.
iprzestrzenipowstanieko zmianyterytorialne.
•znadaty:24marca1794r.,4k
ściuszkowskie;
wietnia1794r.,
•wymienianastępstwa
24października1795r.,
powstaniakościuszkowsk
iprzyporządkowujeimodp
iego;
owiednie wydarzenia.

36. Polska w XVIII wieku Uczeń:
– lekcja utrwalająca
•zna i wymienia
przełomowe
wydarzenia dotyczące
historii Polski XVIII
wieku
•potrafi pracować z
mapą

Uczeń:
•potrafi podać
przyczyny, które
doprowadziły do
upadku
Rzeczypospolitej

Uczeń:
•rozumie złożoność
przyczyn, które
doprowadziły do
upadku
Rzeczypospolitej i
sytuuje je w czasie

Uczeń:
•omawiazmiany
terytorialne, wydarzenia
polityczne, gospodarcze,
kulturowe i społeczne,
które wydarzyły się w
XVIII wieku

Poziom wykraczający –
ocena celująca
Uczeń:
•oceniadecyzjęowybuchu
powstania
kościuszkowskiego
iszansenajego
powodzenie.

Uczeń:
•dostrzega złożoność
problemów , które
doprowadziły do upadku
Rzeczypospolitej i potrafi
je szeroko omówić

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą.
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:



odpowiedź ustna,
aktywność (system plusów)
Ocenie podlega wkład ucznia w przebieg lekcji w formie:
- wypowiedzi ustnych,
- pracy w grupach,
- pracy samodzielnej (pisemna) na lekcji i w domu,











praca domowa,
praca na lekcji,
kartkówka,
sprawdzian (praca klasowa),
prezentacje multimedialne ,
test kompetencji,
referat,
praca długoterminowa (minimum 2 tygodnie na jej przygotowanie),
udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych.

Sprawdziany (prace klasowe), testy kompetencji, zapowiedziane kartkówki
Sprawdziany (prace klasowe), testy kompetencji i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian (prace klasową), test
kompetencji, zapowiedzianą kartkówkę to powinien ją napisać (sprawdzian zaliczyć) najpóźniej na dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Maksymalny
termin napisania prac obowiązkowych dotyczy uczniów, których nieobecność usprawiedliwiona trwała co najmniej tydzień.
Uczeń uchylający się od sprawdzianów (prac klasowych) , testów kompetencji tzn. nieobecny bez usprawiedliwienia w dniu sprawdzianu, traci prawo
do poprawiania oceny z tego sprawdzianu, testu kompetencji w dodatkowym terminie.
Poprawa ocen bieżących.

28

Przedmiotowy system oceniania z historii kl. II

Każdą ocenę uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna.Termin poprawy następuje maksymalnie w ciągu 2 tygodni od rozdania prac i tylko
jeden raz, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Przy poprawianiu prac klasowych (sprawdzianów) punktacja nie zmienia się. Oceny otrzymane na poprawie wpisywane są do dziennika.
Nieprzygotowania do lekcji.
Uczeń ma prawo dwukrotnie w półroczu zgłosić przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowanie bez ponoszenia konsekwencji. Nie dotyczy to
sprawdzianów (prac klasowych), zapowiedzianych kartkówek i lekcji powtórzeniowych. Zgłoszenie nieprzygotowania nie upoważnia ucznia do braku
pracy na bieżącej lekcji.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:
Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej o jeden stopień, jeśli w terminie tygodnia od podania oceny przewidywanej zgłosi
do nauczyciela chęć poprawy tej oceny. Na sprawdzianie przygotowanym przez nauczyciela, uwzględniającym wymagania programowe na ocenę
o jeden stopień wyższą od proponowanej, uczeń winien uzyskać minimum 80% prawidłowych odpowiedzi. Ocena z poprawy nie ma wagi.
Nauczyciele:
Małgorzata Głowińska
Małgorzata Szudzikowska
Katarzyna Wołosz
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