
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE II

  Uczeń:

wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu;

 charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu.

 wyjaśnia kulturotwórczą rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia 
codziennego średniowiecznego społeczeństwa;

 porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej;

 rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim    
a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.:

sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów;

 wskazuje, na przykładzie państwa pierwszych Piastów, charakterystyczne cechy monarchii 
patrymonialnej;

wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, społeczne    
i polityczne chrystianizacji w Polsce;

 ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury.

sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę w okresie rozbicia dzielnicowego;

 opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego; porządkuje i sytuuje w czasie 
najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Piastów;

opisuje zmiany społeczno-gospodarcze w epoce rozbicia dzielnicowego i dostrzega związki 
pomiędzy rozwojem ruchu osadniczego a ożywieniem gospodarczym;

ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, 
urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;

charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego po 
przyłączeniu ziem ruskich.

 Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń:

wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą;

 porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-
krzyżackimi w epoce Jagiellonów;

charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego.

 sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda 
Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii;



ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy 
oraz dla Nowego Świata.

wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu oraz opisuje jej charakterystyczne cechy;

charakteryzuje największe osiągnięcia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, 
Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza;

ocenia rolę druku dla upowszechniania idei renesansu oraz rozwoju cywilizacji europejskiej.

wymienia czynniki, które doprowadziły do rozłamu w Kościele zachodnim;

opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia

okoliczności powstania kościoła anglikańskiego;

wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i wskazuje postanowienia służące wzmocnieniu 
katolicyzmu.

ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów;

przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i jej główne 
postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

charakteryzuje stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim i wyjaśnia ich specyfikę 
na tle europejskim;

 przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, uwzględniając 
twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego;

 rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich

ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu.

wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuje ich kompetencje;

 wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej

i artykułów henrykowskich;

przedstawia zasady wolnej elekcji;

ocenia charakter zmian systemu polityczno-ustrojowego Rzeczypospolitej w XVII w.;

rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów 
architektury i sztuki we własnym regionie.

wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją;

wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie;

ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w.;



wyjaśnia przyczyny i wskazuje przejawy kryzysu politycznego i społeczno-gospodarczego 
Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w.

 Ocena celująca.
Uczeń wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami. Bierze czynny udział w życiu szkoły, 
wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym koleżankom                
i kolegom w nauce.
 
Ocena bardzo dobra
Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także prezentuje wątki 
poboczne omówionych tematów - opanował więc pełen zakres wiedzy i umiejętności 
przewidzianych w danej klasie. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski 
oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym 
językiem, słowa artykułuje w sposób wyraźny. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie 
współpracuje z grupą, zachęca inne osoby do aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość 
efektów pracy drużyny. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcany przez nauczyciela. Bierze 
aktywny udział w życiu klasy.
 
Ocena dobra
Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania 
złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia. 
Z zaangażowaniem pracuje w grupie i zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza 
się do odpowiedzi. 
Ocena dostateczna
Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz 
wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie 
popełnia zbyt często błędów składniowych ani językowych. Aktywnie współpracuje z grupą, 
czasami sam zgłasza się do odpowiedzi.
 
Ocena dopuszczająca
Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych 
na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć faktów. Posługuje się 
ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy      
z grupą, ale nie wykazuje się własną inicjatywą. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie 
nauczyciela. 

Ocena niedostateczna
Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów ani zagadnień omówionych na 
lekcjach, nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie 
interesuje się tematyką zajęć oraz nie współpracuje z grupą.


