
Standardy osiągnięć z Wiedzy o Społeczeństwie w klasie III gimnazjum
dla uczniów o obniżonych wymaganiach 

W wyniku nauczania uczeń powinien:
.  znać  i  poprawnie  stosować  podstawowe   pojęcia  np.  konstytucja,  wybory,
parlament,  Zgromadzenie  Narodowe,  Prezydent,  Rada  Ministrów,  premier,
wymiar sprawiedliwości, samorząd terytorialny, partie polityczne i wiele innych
zawartych  w  programie  nauczania;  nauczyciel  na  każdej  lekcji  wskazuje
uczniowi pojęcia do zapamiętania;
.  potrafić  z  pomocą  nauczyciela  gromadzić,  porządkować  i  wykorzystywać
informacje z różnych źródeł przy przygotowaniu prasówki;
. umieć wymienić podstawowe kompetencje parlamentu, prezydenta, rządu;
.  potrafić  wymienić najważniejsze ugrupowania polityczne w Polsce tworzące
opozycję i koalicję rządową;
. znać podstawowe zadania związków zawodowych; 
.  umieć  wykonać niektóre  wskazane  przez  nauczyciela   ćwiczenia  w zeszycie
ćwiczeń, który jest zeszytem przedmiotowym ucznia; 
. w miarę swoich możliwości zabierać głos w dyskusjach na tematy polityczne
poruszane podczas lekcji np. dotyczące wyborów do parlamentu czy samorządu
terytorialnego.

Na ocenę roczną składają się oceny cząstkowe, których hierarchia jest następująca:
1. Sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności 
2. Kartkówki, odpowiedzi ustne
3. Prasówki
4. Zadania domowe, aktywność na lekcjach
5. Praca w grupach    



Standardy osiągnięć z Historii w klasie III gimnazjum dla uczniów 
o obniżonych  wymaganiach

W wyniku nauczania uczeń powinien:
.  znać i posługiwać się jednostkami czasu historycznego
.  umieć zaznaczyć podstawowe wydarzenia na linii chronologicznej
.  umieć wskazać na mapie najważniejsze miejsca omawianych wydarzeń;
.  znać i posługiwać się podstawowymi datami dla XIX i XX wieku: np. 1848,
1864, 1889,1861, 1866, 1870, 1871, 1861-1865, 1893, 1895, 1905-1907, 1914, 1918,
1917,  1916,  1915,   i  wieloma  innymi  zawartymi  w  programie  nauczania,
nauczyciel na każdej lekcji wskazuje uczniowi  daty do zapamiętania;
.  znać i określać czas działalności  i dokonania najważniejszych postaci żyjących
w XIX i  XX wieku np.  K.  Marksa,  F.  Engelsa,  Leona XIII,  C.  Cavoura,  G.
Garibaldiego,  Bismarcka,  Wilhelma  I,  J.Piłsudskiego  i  wielu  innych
wskazywanych przez  nauczyciela;
.  rozumieć  i  posługiwać  się  podstawowymi   terminami  historycznymi  np.
komunizm,  „żelazny  kanclerz”,  abolicjonizm,  rewolucja  przemysłowa,
emancypacja  kobiet,  rusyfikacja,  germanizacja  i  wieloma  innymi
wskazywanymi przez nauczyciela na każdej lekcji; 
.  analizować  różne  rodzaje  źródeł  historycznych  z  pomocą  nauczyciela  np.
ikonograficzne, pisane (teksty źródłowe);
.   znać  najważniejsze  wydarzenia  historyczne,  ich  przyczyny  i  skutki  umieć
wskazywać z pomocą nauczyciela;

Na ocenę roczną składają się oceny cząstkowe, których hierarchia jest następująca:
1. sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności ,

         ( nauczyciel nie będzie brał pod uwagę błędów ortograficznych popełnianych
przy  pisaniu  sprawdzianów,  testów  i  kartkówek,  zadań  domowych  i  prac
długoterminowych) ;

2. kartkówki ( obejmujące tematy od 1 do 3 ), odpowiedzi ustne, prace 
    długoterminowe,
3. zadania domowe, aktywność na lekcjach
4. praca w grupach      
   

  



Standardy osiągnięć z  Historii w klasie II gimnazjum dla uczniów
 o obniżonych wymaganiach

                     

W wyniku nauczania uczeń powinien: 
. znać i posługiwać się jednostkami czasu historycznego,
. umieć zaznaczyć podstawowe wydarzenia na linii chronologicznej,
. umieć wskazać na mapie najważniejsze miejsca omawianych wydarzeń;
. znać i posługiwać się podstawowymi datami dla XV, XVI, XVII, XVIII   wieku:
np. 1410, 1430, 1433, 1454, 1492, 1493, 1517, 1525, 1534, 1555, 1569, 1573, 1600,
1635, 1648, 1652, 1655, 1657,1685, 1683, 1697, 1693,1699, 1709, 1700, 1721, 1733,
1793 i wieloma innymi zawartymi w programie nauczania; nauczyciel na każdej
lekcji wskazuje uczniowi daty do zapamiętania;
.  rozumieć i  posługiwać się  podstawowymi terminami historycznymi np. unia
personalna,  unia  realna,  kontrybucja,  monarchia  konstytucyjna,  monarchia
elekcyjna,   monarchia  patrymonialna,  absolutyzm,  konfederacja,  abdykacja,
unia lubelska, rokosz     wieloma innymi wskazywanymi przez nauczyciela na
każdej lekcji;
.  analizować  różne  rodzaje  źródeł  historycznych  z  pomocą  nauczyciela  (np.
czytać ze zrozumieniem teksty źródłowe pisane, rozumieć informacje zawarte w
materiale ikonograficznym tj.: zdjęcia, obrazy, ryciny, rzeźby);
. rozumieć znaczenie najważniejszych wydarzeń historycznych, umieć wskazać
ich przyczyny i skutki z pomocą nauczyciela;
umieć  wymienić  osiągnięcia  wybitnych  przedstawicieli  odrodzenia,  baroku,
oświecenia, romantyzmu z pomocą nauczyciela;

Na ocenę roczną składają się oceny cząstkowe, których hierarchia jest następująca:
1. sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności 
2. kartkówki  (obejmujące  tematy  od  1do  3),  odpowiedzi  ustne,  prace

długoterminowe
3. zadania domowe, aktywność na lekcjach
4.  praca w grupach



Wymagania Edukacyjne z Historii w klasie III gimnazjum 

    W wyniku nauczania uczeń powinien:

.   znać i posługiwać się jednostkami czasu historycznego np. era, epoka, wiek, tysiąclecie;

.   umieć zaznaczyć wydarzenia na linii chronologicznej oraz wskazać na mapie miejsca 
omawianych wydarzeń

.  znać i posługiwać się datami wydarzeń występujących w programie: 1751, 1700, 1709, 1701, 
1765, 1775, 1776, 1783, 1787, 1789, 1789- 1799, 1791, 1792, 1799, 1804, 1805, 1806, 1807, 1812, 
1813, 1814, 1815, 1768, 1772, 1773, 1765, 1788, 1792, 1791, 1794, 1797, 1808, 1809,1830, 1848, 
1848-1849, 1825, 1859, 1861, 1866, 1870, 1871, 1865, 1831, 1846, 1863, 1864, 1905, 1914, 1915, 
1916,1917, 1918 i wieloma innymi;
  . określać czas działalności i dokonania postaci, które odegrały znaczącą rolę w dziejach 
(wybranych przez nauczyciela);
  . rozumieć i posługiwać się terminami historycznymi: nowożytna nauka, oświecenie, 
racjonalizm, empiryzm, trójpodział władzy, encyklopedyści, absolutyzm oświecony, 
deklaracja niepodległości, rewolucja francuska, deklaracja praw człowieka i obywatela, 
monarchia konstytucyjna, trybunał rewolucyjny, dyrektoriat, konsulat, konkordat, blokada 
kontynentalna, konfederacja barska, klasycyzm, konfederacja targowicka, legitymizm, 
równowaga sił, świadomość narodowa, wiosna ludów, płodozmian, podział dóbr, 
konfederacja, kolonializm, wojna opiumowa, nadprodukcja, kryzys gospodarczy, marksizm, 
komunizm, walka klas, rewolucja socjalistyczna, rewolucja techniczna, emancypacja, kultura 
masowa, sufrażystki, uwłaszczenie, germanizacja, tajne związki, tajne państwo, rusyfikacja, 
praca organiczna, praca u podstaw, kulturkampf, trójlojalizm, nacjonalizm, demokracja i 
wiele innych;
 . rozpoznawać, odczytywać różne rodzaje źródeł historycznych z pomocą nauczyciela;

 . omawiać główne wydarzenia polityczne i wskazywać ich przyczyny i skutki;
 
.  stosować różne techniki prezentacji: wypowiedź ustna, udział w dyskusji, portfolio

.   nauczyciel na każdej lekcji wskazuje daty, wydarzenia i postacie, które uczeń musi zapamiętać

   Na ocenę roczną składają się oceny cząstkowe, których hierarchia jest następująca:
1) sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności
2) kartkówki, odpowiedzi ustne
3) zadania domowe, aktywność na lekcjach

4) praca w grupach, prace długoterminowe       



WYMAGANIA  PRZEDMIOTOWE:

Historia/ W.O.S

1. Uczeń  jest  oceniany  za  odpowiedź  ustną  jeden  lub  dwa  razy  w  semestrze
( Historia/ W.O.S),
2. Uczeń jest oceniany za odpowiedź pisemną krótką  wiele razy  w semestrze ( w
zależności od  potrzeb wynikających z tempa realizacji podstawy programowej przez
nauczyciela),
3. Uczeń jest oceniany z dużej partii materiału np. z działu tematycznego w postaci
sprawdzianu/testu przynajmniej dwa  razy w semestrze,
4. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie na lekcji zeszytu przedmiotowego, w którym
znajdują się notatki oraz zadania domowe,
5. Uczeń może być nie przygotowany do lekcji dwa  razy w semestrze z przyczyn
innych  niż  choroba  (  1  raz  odpowiedź  ustna,  1  raz  zadanie  domowe  pisemne-
krótkie),
6. Obowiązkiem ucznia jest wykonywanie ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela z
podręcznika  szkolnego  na lekcji lub jako zadanie domowe,
7. Przedmiotem oceny ucznia może być także notatka z lekcji, o ile nauczyciel sam
nie podał notatki do zeszytu,
8. Uczeń osiąga w semestrze kilka  ocen cząstkowych,
9. Przedmiotem oceny  ucznia  może  być  także  praca  dodatkowa  wskazana  przez
nauczyciela na prośbę ucznia, 
10. Uczeń  może  poprawić  każdą  ocenę  cząstkową  otrzymaną  na  lekcji  po
uzgodnieniu  z  nauczycielem  w  terminie  zawartym  w  statucie  szkoły  i  innych
dokumentach, 
11. Uczeń klasy III gimnazjum powinien  uczestniczyć w zajęciach utrwalających
wiadomości z klas I- II   gimnazjum ( Historia) i   z klasy II ( W.O.S)- „powtórki
materiału”  będą  się  odbywały  poza  planem lekcyjnym w terminie  dogodnym dla
uczniów  uzgodnionym z nauczycielem.

                                                                                            

        

szczegółowe wymagania na poszczególną  ocenę z historii i wiedzy  o społeczeństwie znajdują się pso i   zostaną podane
uczniom   do  zeszytów przedmiotowych 



                                                                          
Wymagania Edukacyjne z Wiedzy o Społeczeństwie

 w klasie II gimnazjum

         W wyniku nauczania uczeń powinien:

    . Znać i poprawnie stosować pojęcia: tożsamość osobista, tożsamość społeczna, 
konsumpcjonizm, socjalizacja, rola społeczna, dyskusja,debata, „burza 
mózgów”, konflikt, negocjacje, grupa społeczna, rodzina, prawa i obowiązki 
ucznia, samorząd uczniowski, samorząd klasowy, normy społeczne, tolerancja, 
nietolerancja, społeczność, społeczność lokalna, tradycja lokalna, lokalne 
organizacje, naród, dziedzictwo narodowe, tożsamość narodowa, symbole 
narodowe, ojczyzna, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, rasizm, stereotyp, 
mniejszość narodowa,mniejszość etniczna, Polonia, społeczeństwo, klasy i 
warstwy społeczne, państwo, federacyjne, unitarne, suwerenność, funkcje 
państwa, obywatelstwo polskie, ustrój polityczny, demokracja, autorytaryzm, 
totalitaryzm, monarchia, republika, pucz, kultura polityczna, społeczeństwo 
obywatelskie, organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, 
inicjatywy obywatelskie, obywatelskie nieposłuszeństwo, fundacje, 
stowarzyszenia, demagogia, populizm, korupcja, łapówka, biurokratyzacja, 
centralizacja, pieniądz i jego funkcje, gospodarka i jej rodzaje, popyt, podaż, 
konkurencja, monopol, podatki, budżet państwa, system bankowy, giełda, 
kryzys gospodarczy, recesja i wiele innych;    

  . umieć wyjaśnić zależności pomiędzy jednostką społeczną a grupami społecznymi 
takimi jak : rodzina, klasa, szkoła, naród, państwo;

  . rozumieć rolę jaką w życiu człowieka odgrywa ojczyzna, patriotyzm, 
obywatelstwo; 

   . rozumieć znaczenie ustrojów politycznych i ich rodzajów;

  .  znać podstawy ekonomii

.  nauczyciel na każdej lekcji wskazuje uczniom pojęcia, daty i postacie do 
zapamiętania

    Na ocenę roczną składają się oceny cząstkowe, których hierarchia jest następująca: 
 1.  Sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności
 2.  Projekty edukacyjne, kartkówki
 3.  Prasówki, zadania domowe, aktywność na lekcjach
 4.  Praca w grupach  



Wymagania Edukacyjne  z Historii w klasie  II gimnazjum

  W wyniku nauczania uczeń powinien:
  . znać i posługiwać się jednostkami czasu historycznego np. era, epoka, wiek, tysiąclecie;
  . umieć zaznaczyć wydarzenia na linii chronologicznej oraz wskazać na mapie miejsca 
omawianych wydarzeń;
   . znać i posługiwać się datami wydarzeń występujących w programie: 966, 972, 992, 1000, 1004-
1018, 1025, 1039, 1058-1079, 1076, 1109, 1138, 1238, 1240, 1241, 1228, 1230, 1295, 1300, 1308, 
1320, 1331, 1333, 1343, 1364, 1370, 1374, 1384, 1385, 1386, 1400, 1409-1411, 1410, 1411, 1414, 
1440, 1444, 1454, 1492, 1450, 1497, 1519, 1517, 1536, 1572, 1534, 1545, 1545-1563, 1380, 1480, 
1598, 1685, 1588, 1642, 1640- 1660, 1649, 1688, 1568, 1505, 1525, 1572, 1569, 1580, 1579, 1573, 
1576, 1582, 1605, 1606, 1610, 1620, 1621, 1629, 1648, 1651, 1654, 1655, 1657, 1660, 1667, 1672, 
1673, 1674, 1683, 1699, 1700,1721, 1709, 1717, 1756- 1763, 1740;
   . określać czas działalności i dokonania postaci, które odegrały znaczącą rolę w dziejach 
(wybranych przez nauczyciela);
   . rozumieć i posługiwać się terminami historycznymi: kultura łużycka, praindoeuropejczycy, 
ludy bałtyckie, słowianie, państwo polan, piastowie, monarchia patrymonialna, zjazd 
gnieźnieński, gród, podgrodzia, drużyna, daniny, namiestnik, powstanie ludowe, feudalizm, 
trybut, zasada senioratu, testament, rozbicie dzielnicowe,kolonizacja niemiecka, dziesięcina, 
prawo polskie, prawo składu, państwo krzyżackie, immunitety, statuty praw, monarchia 
stanowa, odrębność prawna, roczniki, unia personalna, przywileje, polonizacja, wielka wojna,
monarchia elekcyjna, akt inkorporacji, pospolite ruszenie, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne,
pańszczyzna, folwark, tolerancja, upadek autorytetu  kościoła, epoka nowożytna, humanizm, 
renesans, karawela, kolonie, handel trójkątny, system nakładczy, hugenoci, kościół luterański,
kościół anglikański, indeks ksiąg zakazanych, inkwizycja, opriczina, „trzeci Rzym”, edykt 
nantejski, monarchia absolutna, purytanie, rewolucja angielska, armia nowego wzoru, 
dyktatura wojskowa, monarchia konstytucyjna, racjonalizm, barok, lęk przed pustką, zjazdy 
walne, stany sejmujące, instrukcje poselskie i wiele innych;
  . rozpoznawać, odczytywać różne rodzaje źródeł historycznych z pomocą nauczyciela;

  . omawiać główne wydarzenia polityczne i wskazywać ich przyczyny i skutki;
 
  . stosować różne techniki prezentacji: wypowiedź ustna, udział w dyskusji, portfolio, referat, 
projekt edukacyjny;

.   nauczyciel na każdej lekcji wskazuje uczniom daty, pojęcia, postacie do zapamiętania.

    Na ocenę roczną składają się oceny cząstkowe, których hierarchia jest następująca:
1). sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności
2). kartkówki, odpowiedzi ustne
3). zadania domowe, aktywność na lekcjach



Wymagania Edukacyjne z Wiedzy o Społeczeństwie 
w klasie III gimnazjum

      

  W wyniku nauczania uczeń powinien:
  .  znać i  poprawnie stosować pojęcia:
 Konstytucja, zasada trójpodziału władzy, sejm, senat, prezydent, ordynacja wyborcza, 
wybory, partie polityczne, wymiar sprawiedliwości, rząd, premier, samorząd 
gminny,powiatowy, wojewódzki, polityka zagraniczna, współpraca międzynarodowa, służba 
dyplomatyczna i konsularna, integracja europejska, organizacje międzynarodowe, ONZ, 
konflikty międzynarodowe, rynek pracy, prawo pracy, związki zawodowe i inne;
.   znać   główne zasady Konstytucji  RP, kompetencje parlamentu;
.   znać zasady funkcjonowania  rządu, prezydenta, samorządu terytorialnego;
. rozumieć jak funkcjonuje system partyjny w  Polsce, na czym polegają wybory parlamentarne  i 
samorządowe ;
.   rozumieć znaczenie integracji europejskiej i konfliktów międzynarodowych; 
.   uczestniczyć w  pracach grupy i samodzielnie wyciągać wnioski z dyskusji;
 .   mieć w zeszycie przedmiotowym zapisane treści, wykonane ćwiczenia i prace domowe, 
stosować wiedzę w wypowiedziach i działaniach praktycznych;
.   rozumieć związki przyczynowo- skutkowe występujące w  życiu politycznym;
.  samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł w celu 
poszerzania wiedzy zdobytej w szkole; 

 nauczyciel na każdej lekcji wskazuje uczniom pojęcia, daty, postacie, wydarzenia do zapamiętania

   Na ocenę składają się oceny cząstkowe, których hierarchia jest następująca:
a. sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności
b. kartkówki, odpowiedzi ustne
c. prasówki, projekty edukacyjne




