
             Wymagania edukacyjne z historii  dla klasy 6  

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach 
 

                 ŚRÓDROCZNA 

 

OCENA DOPUSZCZAJACY: 

UCZEŃ: 

 – poprawnie posługuje się terminami: karawela, kompas 

– podaje lata: odkrycia Ameryki -1492 r 

– wymienia Krzysztofa Kolumba jako odkrywcę Ameryki oraz Ferdynanda Magellana jako 

dowódcę wyprawy dookoła świata 

– poprawnie posługuje się terminem: renesans 

– wymienia Leonarda da Vincii jako wybitnych twórców włoskiego  

– określa początek reformacji (1517 r.) i zaznacza tę datę na osi czasu 

– przy pomocy nauczyciela przedstawia przyczyny zwołania soboru w Trydencie 

– wymienia izby sejmu walnego 

– wskazuje na mapie Pomorze Gdańskie i najważniejsze porty położone nad Wisłą 

– podaje i zaznacza na osi czasu datę hołdu pruskiego (1525 r.), określa wiek, w którym 

doszło do tego wydarzenia 

– podaje i zaznacza na osi czasu datę bitwy pod Kłuszynem (1610 r.), określa wiek, w którym 

doszło do tego wydarzenia 

– wymienia stolice Polski (Gniezno, Kraków, Warszawa 

– wskazuje na mapie Ukrainę, Zaporoże i Dzikie Pola 

– charakteryzuje postaci Jana III Sobieskiego i Kara Mustafy 

– poprawnie posługuje się terminem: monarchia absolutna 

– wskazuje na mapie Anglię i Londyn 

– określa czas powstania Stanów Zjednoczonych 

 

 

OCENA DOSTATECZNY: 

UCZEŃ: 

– wskazuje na mapie Indie, Amerykę 

– podaje przykłady towarów sprowadzanych z Indii (przyprawy, jedwab) 

– wymienia nowości w technice żeglarskiej, które umożliwiły dalekomorskie wyprawy 

– wymienia dokonania rdzennych ludów Ameryki 

- wyjaśnia termin: człowiek renesansu 

– wymienia i charakteryzuje wyznania protestanckie oraz podaje ich założycieli 

– wyjaśnia funkcjonowanie zasady liberum veto 

– wymienia ostatnich władców z dynastii Jagiellonów: Zygmunta I Starego i Zygmunta 

Augusta 

– wymienia Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego jako twórców literatury renesansowej w 

Polsce 

– wskazuje Wawel jako przykład budowli renesansowej w Polsce 

– wyjaśnia nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów 

– wymienia wyznania zamieszkujące Rzeczpospolitą Obojga Narodów 

– krótko opisuje, dlaczego polskich władców zaczęto wybierać drogą wolnej elekcji 

– podaje datę bitwy pod Kłuszynem 

– wyjaśnia, dlaczego przeniesiono stolicę z Krakowa do Warszawy 

– rozpoznaje na ilustracji Kozaka wśród przedstawicieli innych grup społecznych 



– uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy 

– podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń 

– wymienia skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII w 

– wskazuje Rosję, Austrię i Prusy jako potęgi europejskie XVIII stulecia 

– wskazuje na mapie Stany Zjednoczone oraz kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej 

 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

 

– poprawnie posługuje się terminami: tubylec, astrolabium 

– podaje i zaznacza na osi czasu daty wypraw Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy  

– przedstawia politykę Hiszpanów i Portugalczyków w Nowym Świecie 

– wskazuje Erazma z Rotterdamu jako wybitnego humanistę i przedstawia jego poglądy 

– przedstawia skutki reformacji w Europie Zachodniej i w Polsce 

– charakteryzuje działalność zakonu jezuitów 

– przedstawia prawa otrzymane przez szlachtę na mocy konstytucji Nihil novi 

– przedstawia postanowienia hołdu pruskiego (1525 r.) i jego skutki 

– charakteryzuje krótko twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego 

– nazywa świątynie różnych wyznań 

– poprawnie posługuje się terminami: Artykuły henrykowskie, pacta conventa 

– przedstawia przyczyny wybuchu powstania na Ukrainie 

– wymienia przyczyny wojen polsko-szwedzkich 

– podaje i zaznacza na osi czasu daty najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego 

(1672 r.) 

– wyjaśnia pochodzenie terminu sarmatyzm 

– przedstawia Deklarację praw narodu angielskiego 

– omawia zasługi Jerzego Waszyngtona dla powstania USA 

 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

 

– wyjaśnia przyczyny poszukiwania morskiej drogi do Indii 

– przedstawia zmiany w życiu ludzi w wyniku odkryć geograficznych 

– przedstawia poglądy humanistów 

– porównuje pracę kopisty z pracą w średniowiecznej drukarni 

– opisuje okoliczności powstania anglikanizmu 

– podaje datę podpisania pokoju westfalskiego (1648 r.) i jego najważniejsze postanowienia  

– przedstawia decyzje podejmowane na sejmie walnym 

- wyjaśnia znaczenie odzyskania przez Polskę Pomorza Gdańskiego dla rozwoju gospodarki 

– opisuje korzyści i zagrożenia wynikające z postanowień hołdu pruskiego 

– przedstawia zasługi ostatnich Jagiellonów dla rozwoju renesansu 

– wskazuje na mapie Wołyń, Podolei Ukrainę 

– omawia wkład innych wyznań w rozwój szkolnictwa I Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia, kim byli arianie i przedstawia zasady ich religii 

– wymienia warunki, które musieli spełnić królowie elekcyjni 

– ocenia politykę Zygmunta III wobec Rosji 

– przedstawia postanowienia pokojuw Polanowie 

– przedstawia skutki powstania Chmielnickiego 



– wymienia postanowienia pokojuw Oliwie  

– przedstawia następstwa wojen polsko-tureckich w XVII w 

– charakteryzuje barok jako epokę kontrastów 

– przedstawia Deklarację praw narodu angielskiego 

– porównuje monarchię absolutną z monarchią absolutyzmu oświeconego 

– przedstawia udział Polaków w walce o niepodległość USA 

 

OCENA CELUJĄCA 

UCZEŃ: 

 

- prezentuje na forum klasy swoja wiedzę  

- uczestniczy w konkursach i olimpiadach i osiąga sukcesy 

- wykazuje dużą aktywność na lekcji 

-realizuje samodzielnie projekty edukacyjne wynikające z treści programowych lub 

wykraczających 

               

 

OCENA ROCZNA(składa się też z wymagań śródrocznych) 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

UCZEŃ: 

– poprawnie posługuje się terminami: unia personalna, anarchia 

– podaje i zaznacza na osi czasu datę I,II,III rozbioru Polski  

– charakteryzuje postać Tadeusza Kościuszki 

– podaje i zaznacza na osi czasu datę wybuchu rewolucji we Francji  

(14 lipca 1789 r.) 

– podaje datę decydującej bitwy pod Austerlitz (1805 r.) i wskazuje tę miejscowość na mapie 

– wyjaśnia, kim byli Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki 

 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

UCZEŃ: 

– wskazuje na mapie ziemie utracone przez Polskę podczas I rozbioru oraz państwa, które go 

dokonały 

– wskazuje cel wychowania i edukacji młodzieży w XVIII w 

– podaje i zaznacza na osi czasu daty: uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.), obrad Sejmu 

Wielkiego (1788–1792 r.) i drugiego rozbioru (1793 r.) 

– wymienia przyczyny wybuchu i upadku powstania kościuszkowskiego 

– podaje wydarzenie, które rozpoczęło rewolucję francuską 

– charakteryzuje krótko postać Napoleona Bonapartego jako cesarza Francuzów i wybitnego 

dowódcę 

– przedstawia cel utworzenia Legionów Polskich i opisuje walki z ich udziałem 

 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

– przedstawia postać Stanisława Leszczyńskiego 

– wymienia reformy Stanisława Augusta w celu naprawy oświaty i gospodarki w II poł. 

XVIII w 



– opisuje sytuację w Polsce po pierwszym rozbiorze 

– podaje cel obrad Sejmu Wielkiego 

– opisuje przebieg powstania kościuszkowskiego i podaje jego najważniejsze wydarzenia w 

kolejności chronologicznej 

– podaje datę uchwalenia konstytucji francuskiej (1791 r.) 

– wyjaśnia, dlaczego jakobini przejęli rządy we Francji 

– podaje daty: koronacji cesarskiej Napoleona (1804 r.), pokoju w Tylży  

(1807 r.), uchwalenie Kodeksu Napoleona (1804 r.) 

– poprawnie posługuje się terminami: taktyka spalonej ziemi, wojna podjazdowa, abdykacja 

– wyjaśnia, dlaczego Polacy wiązali nadzieję na niepodległość z Napoleonem 

– przedstawia okoliczności powiększenia terytorium Księstwa Warszawskiego 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

 

– porównuje postawy rodaków wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana 

Matejki Rejtan - Upadek Polski  

 – opisuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego 

 -omawia zmiany wprowadzone w polskim szkolnictwie przez KEN 

– wskazuje następstwa upadku powstania kościuszkowskiego  

– wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII w. 

– przedstawia skutki rządów jakobinów 

– Przedstawia postanowienia pokojuw Tylży 

– opisuje skutki wyprawy Napoleona na Rosji 

– wyjaśnia, dlaczego Legiony były szkołą patriotyzmu i demokracji 

– wyjaśnia znaczenie mitu napoleońskiego dla podtrzymania pamięci o Legionach 

 

 

 

OCENA CELUJĄCA 

UCZEŃ: 

 

- prezentuje na forum klasy swoja wiedzę  

- uczestniczy w konkursach i olimpiadach i osiąga sukcesy 

- wykazuje dużą aktywność na lekcji 

-realizuje samodzielnie projekty edukacyjne wynikające z treści programowych lub 

wykraczających 

 

 

  

 

 

 


