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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu 
Historia i teraźniejszość. Klasa 1.  

XLI Liceum Ogólnokształcące 
Klasy: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E 

Uczący: mgr Joanna Cybula, mgr Anna Ostafin, mgr Elżbieta Strycharz  
Sporządzone w oparciu o podstawę programową przedmiotu Historia i Teraźniejszość  

Postanowienia ogólne:  

1. Uczeń́ jest zobowiązany mieć́ na lekcji podręcznik.  
2. Obowiązkowe jest odrabianie zadań́ domowych oraz systematyczne przyswajanie materiału leksykalnego i gramatycznego z podręcznika, ćwiczeń́ i notatek. 
Obowiązują̨ dodatkowe materiały otrzymane od nauczyciela. 
3. Uczeń́ jest zobowiązany zgłaszać́ na bieżąco, jeśli ma problemy ze zrozumieniem materiału omawianego na lekcjach. 
4. Uczeń́ ma obowiązek czytać́ komunikaty zamieszczane na Librusie, który jest to obligatoryjnym narzędziem pracy w XLI LO. 
5. Ocenie podlegają̨: prace kontrolne, sprawdziany (zapowiedziane – obejmujące konkretne zagadnienia lub niezapowiedziane kartkówki– obejmujące materiał 
z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, lub zapowiedziane kartkówki z podanego materiału przez nauczyciela), odpowiedzi ustne, prace indywidualne i – w 
wybranych przypadkach – prace grupowe uczniów. 
6. Praca na lekcji i zaangażowanie może być oceniane przez nauczyciela. 
7. Nauczyciel może wystawiać́ oceny z odpowiedzi ustnych na podstawie odpowiedzi ucznia w trakcie lekcji. 
8. Uczeń́ nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. Materiały dodatkowe są̨ umieszczane na grupach klasowych w 
mediach społecznościowych. W sytuacji, kiedy uczeń́ nie ma możliwości zapoznania się̨ z materiałem przerabianym w trakcie nieobecności, może 
skontaktować́ się z nauczycielem poprzez Librus lub grupę̨ klasową. 
9. Jeśli uczeń́ był nieobecny TYLKO w dniu sprawdzianu lub kartkówki, nauczyciel ma prawo zrobić́ sprawdzian lub kartkówkę̨ na najbliższej lekcji bez 
uprzedzania o tym ucznia. 
10. Oceny niedostateczne z kartkówek nie podlegają̨ poprawie. Możliwe jest wyjątkowe odstąpienie od tego postanowienia. 
11. Jeżeli uczeń́ ma sporadycznie oceny pozytywne i przewagę̨ ocen negatywnych oraz nie złożył prac pisemnych, nauczyciel może wystawić́ ocenę̨ 
niedostateczną. W takim wypadku uczeń́ może przystąpić́ do egzaminu poprawkowego w oparciu o warunki zawarte w Statucie Szkolnym. 
12. Sprawdziany i kartkówki nie podlegają̨ zmianie terminu, chyba że zaistnieją̨ sytuacje zewnętrze uniemożliwiające ich pisanie. W tym wypadku termin 
przesuwa się̨ na najbliższą lekcje. 
13. Prace pisemnie nie będą̨ przyjmowane po wyznaczonym terminie, chyba że uczeń́ jest nieobecny w szkole dłużej niż̇ 1 dzień́. Jeśli nieobecność́ wynika z 
choroby, uczeń́ ma 3 dni na oddanie pracy.  
14. Sprawdziany zapowiadane są̨ z wyprzedzeniem tygodniowym i wpisywane do dziennika elektronicznego. Jeżeli na ten sam dzień́ zostanie ustalony inny 
sprawdzian, decyduje data wpisania go przez nauczyciela. Sprawdzian wpisany wcześniej jest obowiązujący.  
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Ocena dopuszczająca - Uczeń: 
Wiedza o podstawach życia społecznego:  

§ wyjaśnia, dlaczego człowieka rozumie się w tradycji jako „istotę społeczną” (animal sociale); 
§ wyróżnia podstawowe sposoby realizacji społecznego bytu człowieka: rodzinę, naród, państwo i związki państw; 
§ definiuje grupę społeczną oraz wymienia jej cechy;  
§ wyjaśnia proces tworzenia się narodu oraz różnorodność kontekstów znaczeniowych tego pojęcia; 
§ definiuje pojęcie „prawa”;  
§ wyjaśnia podstawy i treść praw człowieka. 

 
Świat i Polska w latach 1945-1956:  

§ charakteryzuje konsekwencje polityczne II wojny światowej dla świata; 
§ charakteryzuje skutki polityczne II wojny światowej dla Polski;  
§ charakteryzuje genezę i zasady islamizmu. 

Świat i Polska w latach 1956-1970:  

§ przedstawia okoliczności i zasady zawarcia traktatów rzymskich z 1957 r.;   
§ wyjaśnia pojęcie dekolonizacji; 
§ wyjaśnia zjawisko „kultury masowej”;  
§ wyjaśnia pojęcie rewolucji kulturalnej;  
§ wyjaśnia, na czym polegała komunistyczna polityka „rozdziału Kościoła od państwa”;  
§ wyjaśnia pojęcia: laicyzm, sekularyzm, indyferentyzm; 
§ charakteryzuje przebieg tzw. wydarzeń 1968 roku w Polsce;  
§ wyjaśnia, czym była Praska Wiosna 1968 roku.  
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Ocena dostateczna - Uczeń: 

Wiedza o podstawach życia społecznego:  
§ charakteryzuje odgrywane przez człowieka role społeczne oraz znaczenie życia społecznego dla jego rozwoju i spełnienia; 
§ wyróżnia podstawowe sposoby realizacji społecznego bytu człowieka: rodzinę, naród, państwo i związki państw oraz przedstawia specyfikę 

każdego z nich i ich komplementarność; 
§ wyjaśnia znaczenie wspólnoty samorządowej; 
§ wymienia wspólnoty i grupy tworzące się na podstawie podobieństwa pochodzenia, kultury, sposobu życia, interesów i sytuacji ekonomicznej, w 

tym zarówno narody, jak i inne grupy społeczne znajdujące się wewnątrz podstawowych społeczności ludzkich (np. klasy i warstwy społeczne, 
grupy zawodowe, wyznaniowe, narodowościowe) 

§ wyjaśnia, na czym polega patriotyzm oraz czym różni się od szowinizmu i kosmopolityzmu; 
§ charakteryzuje państwo jako zorganizowane społeczeństwo (res publica); 
§ wymienia sprawy regulowane przez prawo cywilne, rodzinne, administracyjne i karne; 
§ charakteryzuje sprawiedliwość jako moralny fundament ładu społecznego;  
§ przedstawia powody tworzenia się związków międzypaństwowych. 

 
Świat i Polska w latach 1945-1956:  

§ charakteryzuje konsekwencje polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe II wojny światowej dla świata; 
§ charakteryzuje skutki II wojny światowej dla Polski w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym;  
§ opisuje strukturę Organizacji Narodów Zjednoczonych;  
§ charakteryzuje odmienności ustrojów państw zachodnich i państw bloku sowieckiego – z wykorzystaniem swojej wiedzy o różnicach między 

demokracją i totalitaryzmem; 
§ charakteryzuje początki integracji europejskiej na polu gospodarczym i politycznym (do 1957 roku) ze wskazaniem jej głównych powodów ideowych, 

kulturowych, oraz politycznych;  
§ charakteryzuje prawa i wolności podane w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ z 1948 roku i Europejskiej konwencji praw człowieka Rady 

Europy z 1950 roku; 
§ wyjaśnia pojęcie okupacji przez przedstawiciela na przykładzie modelu kontroli Polski Ludowej przez Związek Sowiecki; 
§ charakteryzuje rozmaite reakcje społeczeństwa polskiego na rządy komunistów w Polsce, w tym główne formy sprzeciwu i oporu wobec komunizmu;  
§ charakteryzuje zmiany zachodzące w okresie powojennym w strukturze społeczeństwa polskiego i składzie narodowościowym państwa. 
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Świat i Polska w latach 1956-1970:  

§ przedstawia okoliczności i zasady traktatów rzymskich z 1957 roku oraz charakteryzuje funkcjonowanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; 
§ wskazuje główne etapy i konsekwencje dekolonizacji; 
§ wyjaśnia zjawisko „kultury masowej” i powstawanie w niej osobnego nurtu kultury młodzieżowej; 
§ charakteryzuje zasady społecznej gospodarki rynkowej oraz „państwa dobrobytu”;  
§ charakteryzuje idee i ruchy pacyfistyczne; wskazuje różnicę między ekologią a ekologizmem; 
§ opisuje główne pola zimnowojennej konfrontacji mocarstw w latach 1956–1970;  
§ zna najważniejsze etapy wojen bliskowschodnich;  
§ wskazuje różne konteksty znaczeniowe rewolucji kulturalnej;  
§ charakteryzuje przebieg tzw. wydarzeń 1968 roku w Polsce i ich różne konteksty;  
§ charakteryzuje interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. 

 
Ocena dobra - Uczeń: 

Wiedza o podstawach życia społecznego:  
§ wyjaśnia, w jaki sposób rozwijana w nowożytności koncepcja „umowy społecznej” różni się od tradycyjnego pojmowania naturalności więzi 

społecznych; 
§ zna treść i genezę zasady pomocniczości jako fundamentu współczesnych państw i formułuje płynące z niej wnioski dla codziennego 

funkcjonowania; 
§ wskazuje przykłady postaw patriotycznych we współczesnym świecie; 
§ wyjaśnia znaczenie organizacji celowych (np. organizacje polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia) tworzonych przez ludzi dla realizacji ich 

wspólnych interesów i zadań; 
§ wyjaśnia charakter wspólnot religijnych, ich odmienności związane z treścią wiary, kultem, nauczaniem moralnym i organizacją; 
§ wyjaśnia, jakie są podstawowe zadania państwa wobec jego obywateli oraz obowiązki obywateli względem ich państwa; 
§ wyjaśnia, na czym polega demokracja – zarówno w wersji klasycznej (jako sposób wyznaczania rządzących), jak i w wersji liberalnej (jako polityczny 

wyraz „suwerenności ludu”); 
§ wyjaśnia czym jest prawo stanowione (lex) i jego związek z uprawnieniami (ius) obecnymi w niepisanych standardach, niezależnych od władzy 

prawodawczej; 
§ wyróżnia sprawiedliwość społeczną, rozdzielczą i wymienną; 
§ charakteryzuje unie państw na przykładzie nowożytnych dziejów Europy, odróżnia je od naturalnego pokrewieństwa narodów należących do 

określonych wspólnot kulturowych (np. narody Europy łacińskiej). 
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Świat i Polska w latach 1945-1956:  

§ charakteryzuje – z wykorzystaniem swojej wiedzy o relacjach i związkach państw – cele i zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych;  
§ wyjaśnia genezę i znaczenie pojęcia zimnej wojny oraz żelaznej kurtyny; 
§ wyjaśnia, jakie znaczenie miał plan Marshalla oraz czym był „cud gospodarczy” w RFN; 
§ charakteryzuje prawa i wolności podane w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ z 1948 roku i Europejskiej konwencji praw człowieka Rady 

Europy z 1950 roku oraz ograniczenia w ich wykonywaniu i związane z nimi obowiązki; 
§ charakteryzuje znaczenie przejęcia władzy w Chinach przez komunistów w 1949 roku oraz system rządów Mao Zedonga; 
§ wyjaśnia znaczenie powstania państwa Izrael dla sytuacji na Bliskim Wschodzie i dla polityki międzynarodowej;  
§ przedstawia – z wykorzystaniem swojej wiedzy o państwie i jego atrybutach – problem niepodległości Polski oraz sytuację polskiej państwowości i 

polityki w kraju i na emigracji po 1945 roku; 
§ charakteryzuje najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956;  
§ w kontekstach powstańczej walki „żołnierzy niezłomnych” oraz postawy prymasa Stefana Wyszyńskiego wymienia przykłady wierności zasadom i 

męstwa różnych postaci wobec prześladowców. 

Świat i Polska w latach 1956-1970:  

§ charakteryzuje opór społeczeństw Europy Środkowej wobec komunizmu na przykładzie powstań antykomunistycznych w Berlinie (1953 rok) i na 
Węgrzech (1956 rok);  

§ wyjaśnia, na czym polegał przełom 1956 roku w Polsce, wskazuje jego najważniejsze etapy;  
§ charakteryzuje zasady społecznej gospodarki rynkowej oraz „państwa dobrobytu”, przedstawia ich przykłady w odniesieniu do świata początku lat 

60. XX wieku; 
§ wyjaśnia, na czym polegały przemiany w Kościele zainicjowane na Soborze Watykańskim II i w czasie tzw. reform posoborowych;  
§ wyjaśnia pojęcie wojen zastępczych; 
§ zna najważniejsze etapy wojen bliskowschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem „wojny sześciodniowej” z 1967 roku; 
§ charakteryzuje sposoby walki reżimu PRL z Kościołem w latach 60. i 70. 
§ wyjaśnia znaczenie terminu „doktryna Breżniewa”. 
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Ocena bardzo dobra - Uczeń: 
Wiedza o podstawach życia społecznego:  

• przedstawia klasyczne określenie dobra wspólnego (bonum commune) i charakteryzuje jego obecność we współczesnych doktrynach politycznych; 
• wymienia i charakteryzuje podstawowe atrybuty państwa oraz wyjaśnia, na czym polega racja stanu; 
• wymienia i charakteryzuje podstawowe atrybuty jednostek samorządu terytorialnego jako wspólnot lokalnych; 
• objaśnia różne modele relacji kościołów i innych związków wyznaniowych z państwem, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i współczesności 

Rzeczypospolitej; 
• wyjaśnia związek praw człowieka z dziedzictwem cywilizacji zachodniej (inspiracje płynące z chrześcijaństwa oraz z nauki o prawie naturalnym 

sięgającej czasów grecko-rzymskich); 
• ocenia znaczenie roztropności, społecznej komunikacji, sporu, dialogu, kompromisu, solidarności i pokoju społecznego. 

Świat i Polska w latach 1945-1956:  

• przedstawia mocne i słabe strony funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych; 
• wyjaśnia znaczenie powstania NATO i Układu Warszawskiego; 
• przedstawia podstawowe zasady syjonizmu; 
• przedstawia powojenną odbudowę kraju, zagospodarowanie i integrację Ziem Zachodnich i Północnych, procesy industrializacji, charakteryzuje 

zmiany polskiej wsi w wyniku reformy rolnej i kwestię jej kolektywizacji na wzór sowiecki. 

Świat i Polska w latach 1956-1970:  

• charakteryzuje proces „destalinizacji” i wskazuje jego ograniczenia;  
• charakteryzuje zmiany w sposobie życia w krajach zachodnich wynikające z rozwoju technologii i mediów (telewizja), wzrostu zamożności 

społeczeństw oraz dorastania pokolenia powojennego; przedstawia ich odpowiedniki w krajach bloku sowieckiego; 
• charakteryzuje przemiany społeczno-obyczajowe określane jako „rewolucja 1968 roku”;  
• wyjaśnia, na czym polegały przemiany w Kościele zainicjowane na Soborze Watykańskim II i w czasie tzw. reform posoborowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczania o relacjach Kościoła i świata;  
• charakteryzuje przyczyny i przejawy antagonizmu sowiecko-chińskiego w latach 60. XX wieku; 
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• wyjaśnia znaczenie ideowo-moralne duszpasterskiego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego; wskazuje zasługi Kościoła dla integracji Ziem 
Zachodnich i Północnych z resztą Polski. 

 

 

Ocena celująca - Uczeń: 
Wiedza o podstawach życia społecznego:  
 

§ wyjaśnia wpływ budowy cząsteczek (kształtu łańcucha węglowego oraz obecności podstawnika lub grupy funkcyjnej) na właściwości związków  
§ przedstawia zarówno klasyczną typologię ustrojów politycznych ze względu na stosunek do dobra wspólnego i na sposób rządu (monarchia, 

arystokracja, demokracja oraz tyrania, oligarchia i ochlokracja), jak i współczesne przeciwstawienie demokracji i totalitaryzmu; 
§ wyjaśnia, na czym polega różnica między pozytywistyczną a prawnonaturalną koncepcją prawa; 
§ przedstawia zasady ogólne i katalog praw człowieka wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., sądowe środki 

ochrony praw i wolności w Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Świat i Polska w latach 1945-1956:  

• na przykładzie państw zachodnich charakteryzuje różnice programowe rządów socjaldemokratycznych, chadeckich, konserwatywnych i liberalnych 
w dziedzinie polityki społecznej, gospodarczej i wartości; 

• charakteryzuje konstytucję PRL z 1952 roku, jej określenie suwerena („lud pracujący”), a także jej charakter propagandowy i fasadowość w stosunku 
do realnych rządów PZPR. 

 
Świat i Polska w latach 1956-1970: 

• charakteryzuje przemiany społeczno-obyczajowe określane jako „rewolucja 1968 roku” oraz ich intelektualne inspiracje 
• wyjaśnia znaczenie ideowo-moralne duszpasterskiego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego; wskazuje zasługi Kościoła dla integracji Ziem 

Zachodnich i Północnych z resztą Polski. 

Dokument jest ujednolicony, ale zakłada indywidualne dodatkowe informacje podawane bezpośrednio na lekcjach danego nauczyciela. 

 


