
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA UCZNIA KLASY VIII 
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I. Wymagania edukacyjne. 

Pierwsze półrocze. 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

1. Charakteryzuje  politykę  okupacyjną Niemiec w Europie, w tym eksterminację Żydów. 

2. Ocenia postawy narodów Europy wobec niemieckich okupantów. 

3. Charakteryzuje działalność konspiracyjną Polaków. 

4. Ocenia postawy Polaków i polskiego podziemia wobec eksterminacji Żydów. 

5. Podejmuje próby oceny Powstania Warszawskiego. 

6. Charakteryzuje  militarny  wkład Polaków w pokonanie państw Osi na frontach II wojny światowej. 

7. Wykorzystując mapę ukazuję sytuację na teatrach działań wojennych II wojny światowej. 

8. Samodzielnie przygotowuje i przedstawia prezentacje. 

9. Dokonuje krytycznej analizy źródeł historycznych. 

10. Analizuje związki  przyczynowo- skutkowe  dotyczące wydarzeń II wojny światowej. 

oraz spełnia  wymagania na wszystkie oceny niższe. 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1. Wyjaśnia przyczyny klęski państw Osi. 

2. Przedstawia postawy narodów Europy wobec niemieckich okupantów. 

3. Ocenia znaczenie Wielkiej Koalicji dla pokonania państw Osi. 

4. Omawia działalność władz polskich na uchodźstwie i w kraju. 

5. Opisuje metody działania Polskiego Państwa Podziemnego. 

6. Wyjaśnia znaczenie powstania w getcie warszawskim. 

7. Przedstawia działalność struktur militarnych polskiego podziemia. 

8. Ocenia postawy ludności polskiej wobec okupanta niemieckiego i sowieckiego. 

9. Omawia przyczyny  powstania  warszawskiego. 



10. Ukazuje na mapie dynamikę działań wojennych II wojny światowej. 

11. Analizuje związki przyczynowo skutkowe dotyczące wydarzeń II  wojny  światowej. 

oraz spełnia  wymagania  na wszystkie oceny niższe. 

 

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

1. Przedstawia postawę polskich władz cywilnych wobec wybuchu wojny. 

2. Omawia przebieg działań wojennych. 

3. Porównuje politykę okupacyjną  III Rzeszy i  ZSRS. 

4. Przedstawia  przykłady różnych form eksterminacji Polaków. 

5. Przedstawia struktury organizacyjne władz polskich na uchodźstwie i w kraju. 

6. Opisuje cele działania Polskiego Państwa Podziemnego. 

7. Posługuje się terminami historycznymi z okresu  II wojny światowej. 

8. Ustala związki przyczynowo- skutkowe w historii II wojny światowej. 

9. Przedstawia zmiany granic jakie zaszły w czasie II wojny światowej. 

10. Rozpoznaje postacie związane z  polityką w czasie II wojny światowej. 

oraz spełnia wymagania na wszystkie oceny niższe. 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1. Przedstawia  postawę  społeczeństwa polskiego wobec wybuchu wojny. 

2. Podaje przykłady bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej w walce z najeźdźcami. 

3. Wskazuje wydarzenia przełomowe dla prowadzenia działań wojennych. 

4. Opisuje proces budowania Wielkiej Koalicji 

5. Omawia postanowienia konferencji Wielkiej Trójki. 

6. Przedstawia politykę okupacyjną III Rzeszy i ZSRS. 

7. Wskazuje przykłady niemieckich i sowieckich zbrodni na narodzie polskim.  

8. Omawia proces tworzenia się władz polskich na uchodźstwie i w kraju pod okupacją. 

9. Opisuje strukturę Polskiego Państwa Podziemnego. 



10. Przedstawia  organizację struktur militarnych polskiego podziemia.  

11. Charakteryzuje Holokaust na ziemiach polskich. 

12. Przedstawia postawy Polaków i  polskiego  podziemia  wobec eksterminacji  Żydów . 

13. Omawia przebieg powstania warszawskiego. 

14. Określa daty omawianych wydarzeń.  

15. Lokalizuje na mapie państwa walczące w II wojnie światowej.  

16. Wyjaśnia znaczenie terminów z dziedzinie polityki i wojskowości. 

oraz spełnia wymagania na wszystkie oceny niższe. 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1. Omawia przebieg  kampanii wrześniowej. 

2. Wymienia konsekwencje paktu Ribbentrop- Mołotow. 

3. Przedstawia etapy podboju Europy przez Hitlera. 

4. Przedstawia podział ziem polskich przez okupantów. 

5. Opisuje postawy ludności polskiej wobec okupantów. 

6. Omawia skutki powstania warszawskiego, 

7. Zna daty rozpoczęcia, zakończenia wojny ,powstania warszawskiego 

8. Wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów z dziedziny polityki. 

9. Wskazuje na mapie państwa, które zaatakowały Polskę.` 

 

Drugie półrocze. 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

1. Ocenia skutki procesu dekolonizacji. 

2. Omawia sposoby działania struktur władzy komunistycznej w Polsce. 

3. Omawia relacje  władzy  z  Kościołem  katolickim w komunistycznej Polsce. 

4. Ocenia przemiany kulturowe i  społeczne  w  II połowie XX wieku. 

5. Charakteryzuje proces budowy III RP ze szczególnym uwzględnieniem przemian społecznych, 
gospodarczych i politycznych. 

6. Przedstawia przemiany w Chinach po II wojnie światowej. 



7. Samodzielnie  przygotowuje i przedstawia prezentacje. 

8. Dokonuje krytycznej analizy źródeł historycznych. 

9. Analizuje związki przyczynowo- skutkowe dotyczące powojennej historii Polski , Europy i Świata. 

Oraz spełnia wymagania na wszystkie oceny niższe. 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1. Przedstawia postanowienia konferencji w Poczdamie. 

2. Charakteryzuje sytuację społeczną w państwach bloku wschodniego. 

3. Opisuje przyczyny dekolonizacji. 

4. Ocenia politykę władz komunistycznych wobec podziemia niepodległościowego. 

5. Ocenia postawy Polaków wobec nowej władzy. 

6. Omawia struktury władzy komunistycznej. 

7. Opisuje proces odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. 

8. Ocenia relacje władzy z Kościołem katolickim. 

9. Charakteryzuje sytuację w rejonie Zatoki Perskiej. 

10. Charakteryzuje przemiany kulturowe i społeczne w II połowie XX wieku. 

11. Przedstawia i ocenia następstwa upadku ZSRS. 

12. Ocenia walkę świata demokratycznego z terroryzmem. 

13. Posługując się mapą pokazuje dynamikę zmian politycznych w II połowie XX wieku. 

Oraz spełnia wymagania na wszystkie oceny wyższe 

Ocenę dobry  otrzymuje uczeń, który: 

1. Wyjaśnia jaką rolę po II wojnie światowej zaczęły odgrywać USA i ZSRS. 

2. Przedstawia przejawy „zimnej wojny”. 

3. Opisuje powstanie NRF i NRD. 

4. Charakteryzuje sytuacje gospodarczą w państwach bloku wschodniego.  

5. Opisuje przebieg procesu dekolonizacji. 

6. Charakteryzuje problemy państw Trzeciego Świata. 

7. Opisuje politykę władz komunistycznych wobec podziemia niepodległościowego. 



8. Charakteryzuje postawy Polaków wobec komunistycznej władzy. 

9. Charakteryzuje sytuacje polityczną w Polsce w czasach stalinizmu. 

10.  Omawia i ocenia system terroru i propagandy stalinowskiej w Polsce. 

11. Przedstawia  przyczyny  i skutki wystąpień społecznych w PRL. 

12. Omawia przyczyny kryzysu kubańskiego i wkroczenia wojsk sowieckich do Afganistanu. 

13. Charakteryzuje konflikt izraelsko-palestyński. 

14. Charakteryzuje politykę ekipy Edwarda Gierka. 

15. Ocenia role Jana Pawła II w walce z reżimem komunistycznym w Polsce. 

16. Wyjaśnia  wpływ  wzrostu  kontrastów społecznych i zderzenia cywilizacji na rodzące się konflikty.  

17. Przedstawia na mapie zmiany granic po II  wojnie  światowej . 

18. Posługuje się terminami historycznymi dotyczącymi powojennej historii. 

Oraz spełnia wymagania na wszystkie oceny niższe. 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1. Omawia okoliczności powstania ONZ. 

2. Przedstawia genezę „zimnej wojny”. 

3. Opisuje powojenne losy Niemiec.  

4. Charakteryzuje sytuację polityczną w państwach bloku wschodniego. 

5. Przedstawia sytuację społeczną i gospodarczą w Polsce po II wojnie światowej. 

6. Opisuje rządy Władysława Gomułki. 

7. Przedstawia przebieg wystąpień społecznych w PRL. 

8. Omawia skutki kryzysu kubańskiego i wkroczenia wojsk sowieckich do Afganistanu. 

9. Omawia struktury unijne. 

10. Przedstawia realia życia społecznego i kulturalnego lat 70. 

11. Wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i charakteryzuje jego przejawy. 

12. Przedstawia postawy społeczeństwa polskiego wobec stanu wojennego. 

13. Omawia postanowienia Okrągłego Stołu. 

14. Charakteryzuje ład europejski i światowy po rozpadzie bloku wschodniego. 



15. Omawia przyczyny wstąpienia Polski do NATO i UE. 

16. Wyjaśnia znaczenie terminów z dziedziny polityki, gospodarki , kultury, nauki.  

17. Podaje imiona i nazwiska  polityków powojennego świata. 

18. Znajduje na mapie obszary konfliktów lokalnych. 

oraz spełnia wymagania na wszystkie oceny niższe. 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1. Przedstawia społeczne i gospodarcze  skutki  II wojny światowej. 

2. Podaje przykłady rywalizacji wielkich mocarstw. 

3. Przedstawia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów. 

4. Opisuje proces odchodzenia od stalinizmu. 

5. Opisuję sytuację polityczną w państwach bloku wschodniego w II połowie XX wieku. 

6. Opisuje narodziny opozycji politycznej w Polsce. 

7. Przedstawia  zmiany jakie zachodziły w Polsce w latach 90- tych. 

8. Wymienia największe konflikty zbrojne współczesnego świata. 

9. Przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata. 

10. Przedstawia współczesną kulturę i  rozwój  środków  komunikacji i przekazu. 

11. Wskazuje na mapie granice i sąsiadów Polski. 

12. Zna polskie symbole narodowe. 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

1.  odpowiedź  ustna 

2.  kartkówka 

3.  sprawdzian 

4.  ćwiczenie w ramach pracy na lekcji 

III.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych: 

1.  odpowiedź ustna  z zakresu 2 tematów wstecz, 

2.  pisemna kartkówka z zakresu 2 tematów wstecz, 

3.  pisemny sprawdzian ze wskazanego zakresu materiału, zapowiedziany na tydzień przed 
wyznaczonym terminem (do tygodnia od wpisania przez nauczyciela ocen do dziennika 



elektronicznego- możliwość poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej oraz pisania 
sprawdzianu przez uczniów nieobecnych) 

 

4.  prezentacja rezultatów wykonanej przez ucznia pracy na lekcji w formie ustnej lub pisemnej (np. 
karta pracy , zapis w zeszycie). 

IV.  Warunki i tryb ustalenia wyższej niż przewidziana rocznej oceny kwalifikacyjnej. 

IVA.  Warunki: 

1.  pisanie przez ucznia wszystkich sprawdzianów i większości kartkówek, 

2.  udokumentowane próby poprawiania  sprawdzianów  lub ich pisania w przypadku nieobecności, w 
terminach ustalonych z nauczycielem. 

3.  systematyczne prowadzenie przez ucznia zeszytu przedmiotowego, 

IVB.  Tryb : 

1.  wystąpienie ucznia do nauczyciela z zawierającą uzasadnienie  pisemna  prośba, o 
przeprowadzenie pisemnego testu sprawdzającego, w terminie do dwóch dni od otrzymania 
informacji o przewidywanej ocenie rocznej, 

2.  uzyskanie  zgody nauczyciela, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w punkcie IVA, 

3.  przygotowanie przez nauczyciela zadań do części pisemnej i ustnej sprawdzających wiedze i 
umiejętności z zakresu obejmującego materiał całego roku szkolnego, 

4.  przystąpienie ucznia do sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

5.  ustalenie oceny rocznej o która ubiegał się uczeń, w przypadku otrzymania  ze sprawdzianu oceny 
co najmniej takiej  o którą się ubiegał, 

6.  w przypadku ustalenia na sprawdzianie oceny niższej niż przewidziana przez nauczyciela, 
potraktowanie oceny jako bieżącej ze sprawdzianu i możliwość  obniżenia oceny rocznej. 
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