
                                     WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 7  

                           SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach 

                            Rok szkolny :2022/23 

 

                                   WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: 

     

OCENA DOPUSZCZAJĄCY: 

UCZEŃ: 

– zna daty obrad kongresu wiedeńskiego (1814–1815) 

– wyjaśnia znaczenie terminów: industrializacja, rewolucja przemysłowa, maszyna parowa 

– wyjaśnia znaczenie terminu Wiosna Ludów 

– zna datę powstania Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Wolnego 

Miasta Krakowa (1815) 

– identyfikuje postacie: Adama Mickiewicza, Piotra Wysockiego 

– wyjaśnia znaczenie terminu noc listopadowa 

– zna daty: wybuchu powstania listopadowego (29/30 XI 1830), bitwy pod Olszynką 

Grochowską (II 1831), wojny polsko––rosyjskiej (II–X 1831) 

– wymienia przyczyny Wielkiej Emigracji 

– wyjaśnia znaczenie terminu rusyfikacja 

– zna datę wybuchu powstania krakowskiego  (21/21 II 1846) 

– identyfikuje postacie: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina 

– zna datę wojny secesyjnej (1861–1865) 

– wyjaśnia znaczenie terminu kolonializm  

– wyjaśnia znaczenie terminu teoria ewolucji 

– identyfikuje postacie: Karola Darwina,Marii Skłodowskiej–Curie 

– wyjaśnia znaczenie terminów: kultura masowa, pozytywizm, impresjonizm 

– wyjaśnia znaczenie terminów: praca organiczna 

– określa przyczyny powstania styczniowego 

– wyjaśnia znaczenie terminów: branka, wojna partyzancka 

– zna daty: wybuchu powstania (22 I 1863),ukazu o uwłaszczeniu w Królestwie Polskim (III 

1864) 

– wyjaśnia znaczenie terminów: rusyfikacja, pozytywiści 



 

– wyjaśnia znaczenie terminu germanizacja 

– zna datę protestu dzieci we Wrześni (1901) 

– identyfikuje postacie: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa 

– wyjaśnia znaczenie terminów: orientacja prorosyjska, orientacja proaustriacka, krwawa 

niedziela 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

UCZEŃ: 

– wyjaśnia znaczenie terminów: abdykacja, Święte Przymierze 

– zna daty: bitwy pod Waterloo  

(18 VI 1815), podpisania aktu Świętego Przymierza (IX 1815) 

– wyjaśnia znaczenie terminów: manufaktura, fabryka, urbanizacja, kapitał, kapitaliści, 

robotnicy, proletariat 

– charakteryzuje ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego 

– opisuje ustrój Rzeczypospolitej Krakowskiej 

– zna daty: objęcia władzy przez Mikołaja I (1825), zawiązania Sprzysiężenia Podchorążych 

(1828) 

– zna daty: detronizacji Mikołaja I i zerwania unii z Rosją (25 I 1831),bitwy pod Ostrołęką (V 

1831),bitwy o Warszawę (6–7 IX 1831) 

– wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew powstania listopadowego 

– wyjaśnia znaczenie terminów: rabacja, kontrybucja 

– zna daty: wybuchu rabacji galicyjskiej  (II 1846) 

– zna daty: powstania wielkopolskiego  

- najwybitniejszych polskich twórców epoki romantyzmu 

– wyjaśnia znaczenie terminów: secesja, Konfederacja, Unia, 

– wyjaśnia znaczenie terminów: wyprawa „tysiąca czerwonych koszul”, risorgimento 

– wyjaśnia, jaką rolę w jednoczeniu Niemiec odegrał Otto von Bismarck 

– wskazuje na mapie posiadłości kolonialne Wielkiej Brytanii 

– wymienia państwa, które uczestniczyły w kolonizacji Afryki i Azji 

-przyznania Nagród Nobla dla Marii Skłodowskiej–Curie (1903 i 1911), pierwszego lotu 

samolotem (1903), wynalezienia telefonu (1876) 

– przedstawia założenia teorii ewolucji 



– identyfikuje postacie: Auguste’a Comte’a, Charlesa Dickensa, Juliusza Verne’a,Lwa 

Tołstoja ,Auguste’a Renoira,  Auguste’a i Louisa Lumière 

– wyjaśnia znaczenie terminów: „czerwoni”, „biali”, autonomia, modernizacja 

– wyjaśnia, na czym polegała autonomia galicyjska 

– zna daty: ogłoszenia manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego (22 I 1863), stracenia 

Romualda Traugutta (VIII 1864) 

– wyjaśnia znaczenie terminów:  Kraj Przywiślański, „noc apuchtinowska” 

– charakteryzuje proces rusyfikacji w Królestwie Polskim  

– wyjaśnia znaczenie terminów: autonomia , strajk szkolny, rugi pruskie,  

–wyjaśnia, na czym polegała polityka kulturkampfu 

– przedstawia cele ruchu robotniczego 

– identyfikuje postacie: Kazimierza Sosnkowskiego, Władysława Sikorskiego 

– wymienia polskie organizacje niepodległościowe działające pod zaborami 

– zna datę powstania Organizacji Bojowej PPS (1904) 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ  

– omawia przebieg „stu dni” Napoleona 

– zna daty: skonstruowania silnika elektrycznego (1831), skonstruowania telegrafu (1837) 

– charakteryzuje założenia liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu i komunizmu 

– identyfikuje postacie: Antoniego Radziwiłła, Edwarda Raczyńskiego, Tytusa 

Działyńskiego, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 

– zna daty: otwarcia uniwersytetu w Warszawie (1816), działalności Towarzystwa Filomatów  

(1817–1823), wprowadzenia cenzury w Królestwie Polskim (1819), założenia Banku 

Polskiego (1828) 

– wskazuje na mapie tereny poza Królestwem Polskim, na których toczyły się walki podczas  

powstania w latach 1830–1831 

– opisuje przebieg nocy listopadowej 

– wyjaśnia znaczenie terminów: noc paskiewiczowska, Statut organiczny, 

– identyfikuje postacie: Szymona Konarskiego, Piotra Ściegiennego 

– charakteryzuje wkład Polaków w wydarzenia Wiosny Ludów w Europie 

– opisuje przebieg wojny secesyjnej 

– zna daty: bitew pod Magentą i Solferino (1859), wojny Prus i Austrii z Danią (1864),pokoju 

we Frankfurcie nad Menem (1871), bitwy pod Sadową (1866),  



– wskazuje przykłady konfliktów kolonialnych 

– zna daty: odkrycia promieni X (1895), budowy Kanału Sueskiego (1859–1869), budowy 

Kanału Panamskiego (1904–1914), pierwszego lotu sterowcem (1900), opatentowania 

fonografu (1878), wynalezienia gramofonu (1887) 

– zna daty: początków kina (1895), pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich (1896) 

– charakteryzuje odwilż posewastopolską w Królestwie Polskim 

– wskazuje na mapie zasięg działań powstańczych, tereny objęte działaniami dużych grup 

powstańczych 

– wyjaśnia znaczenie terminów: kibitka, tajne komplety, trójlojalizm 

– wyjaśnia znaczenie terminów: Komisja Kolonizacyjna, Hakata 

– przedstawia postawę polskiego Kościoła wobec kulturkampfu 

– identyfikuje postać Franciszka Stefczyka 

– omawia rozwój Łodzi jako miasta przemysłowego 

– omawia okoliczności narodzin ruchu robotniczego na ziemiach polskich 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

– wskazuje na mapie trasy, które przemierzali polscy emigranci 

– omawia represje popowstaniowe w zaborze pruskim 

– przedstawia przyczyny niepowodzenia powstania krakowskiego 

– przedstawia działalność polskich społeczników na Warmii, Mazurach i Śląsku 

– porównuje sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną Północy i Południa 

– identyfikuje postacie: Wiktora Emanuela II, Jarosława Dąbrowskiego, Walerego 

Wróblewskiego 

– wskazuje okoliczności powstania Czerwonego Krzyża 

– charakteryzuje kolonialne imperium Wielkiej Brytanii 

– zna datę ustanowienia 1 maja Świętem Pracy (1889) 

– zna daty: wynalezienia szczepionki przeciwko wściekliźnie (1885), odkrycia bakterii 

gruźlicy  

– porównuje programy polityczne „czerwonych” i „białych” 

– identyfikuje postacie Zygmunta Sierakowskiego, Józefa Hauke–Bosaka, Stanisława Brzóski 

– wyjaśnia znaczenie terminów: Uniwersytet Latający, Towarzystwo Oświaty Narodowej, 

generał–gubernator  

– wyjaśnia, jaką rolę w życiu Galicji odgrywali stańczycy 



– zna datę pierwszego lotu samolotem na ziemiach polskich (1910) 

– zna daty: podziału na PPS–Frakcję Rewolucyjną i PPS– lewicę (1906), utworzenia 

Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867) 

 

OCENA CELUJĄCY: 

UCZEŃ: 

– ocenia rolę kongresu wiedeńskiego w dziejach Europy 

– wyjaśnia okoliczności narodzin przemysłu w XIX w. 

– ocenia znaczenie Wiosny Ludów dla państw i narodów europejskich 

– ocenia politykę władz zaborczych wobec Polaków w zaborze pruskim i austriackim 

– ocenia postawy wodzów powstania listopadowego 

– opisuje działalność kulturalną Polaków na emigracji 

– ocenia politykę władz zaborczych wobec Polaków po upadku powstania listopadowego 

– ocenia skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich  

– ocenia wpływ romantyzmu na niepodległościowe postawy Polaków 

– ocenia poglądy emancypantek i sufrażystek oraz metody i skutki ich działalności 

–ocenia znaczenie rozpowszechnienia nowych środków transportu  

– ocenia znaczenie kina dla rozwoju kultury masowej 

– ocenia zjawisko upowszechnienia sportu w drugiej połowie XIX w. 

– wyjaśnia, jaką rolę pełnił Salon w życiu kulturalnym Francji w XIX w. 

– ocenia postawy społeczeństwa polskiego wobec polityki zaborców  

– ocenia politykę caratu wobec ludności polskiej na ziemiach zabranych 

– ocenia postawy Polaków wobec polityki germanizacyjnej władz pruskich 

 

WYMAGANIA ROCZNE(obowiązują również wymagania śródroczne) 

OCENA DOPUSZCZAJACY: 

UCZEŃ: 

– wyjaśnia znaczenie terminów: pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw 

– identyfikuje postacie: Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, 

Władysława Reymonta, Marię Konopnicką, Jana Matejkę 

– wyjaśnia znaczenie terminów: trójprzymierze/państwa centralne, trójporozumienie/ententa,  



– zna daty: I wojny światowej (1914–1918), podpisania kapitulacji przez Niemcy w 

Compiègne (11 XI 1918) 

– wyjaśnia znaczenie terminu Legiony Polskie 

– zna daty: wybuchu rewolucji lutowej (III 1917), wybuchu rewolucji październikowej (XI 

1917) 

– wyjaśnia znaczenie terminu Akt 5 listopada (manifest dwóch cesarzy) 

– identyfikuje postacie: Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego 

– zna daty: podpisania traktatu wersalskiego (28 VI 1919), powstania Ligi Narodów (1920) 

– wyjaśnia znaczenie terminów: faszyzm, marsz na Rzym, narodowy socjalizm 

(nazizm),antysemityzm, obóz koncentracyjny, führer 

– wymienia postanowienia traktatu wersalskiego 

– wyjaśnia znaczenie terminów: stalinizm, kult jednostki 

– wyjaśnia znaczenie terminu: aneksja, Anschluss, oś Berlin– –Rzym–Tokio (państwa osi) 

– identyfikuje postacie: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego 

– wyjaśnia znaczenie terminu: „cud nad Wisłą” 

– zna daty: Bitwy Warszawskiej (15 VIII 1920), pokoju w Rydze (18 III 1921) 

– wyjaśnia znaczenie terminu plebiscyt 

– zna datę wybuchu powstania wielkopolskiego (27 XII 1918) 

– wskazuje na mapie obszar Wolnego Miasta Gdańska, obszary plebiscytowe 

– zna daty: uchwalenia konstytucji marcowej (17 III 1921), wyboru Gabriela Narutowicza na 

prezydenta (XII 1922) 

– zna daty: początku zamachu majowego (12 V 1926), uchwalenia konstytucji 

kwietniowej(23 IV 1935) 

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska A i Polska B, Centralny Okręg Przemysłowy 

– wyjaśnia znaczenie terminu Enigma 

– identyfikuje postać Władysława Reymonta 

– wymienia sojusze, jakie zawarła Polska w dwudziestoleciu międzywojennym 

– zna daty: paktu Ribbentrop–Mołotow(23 VIII 1939), polsko- 

-brytyjskiego sojuszu polityczno-wojskowego (25 VIII 1939) 

 

OCENA DOSTATECZNY: 

DOSTATECZNY: 

– identyfikuje postacie: Juliusza i Wojciecha Kossaków, Artura Grottgera, Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego  



– wyjaśnia znaczenie terminów: ultimatum, wojna błyskawiczna, wojna pozycyjna 

nieograniczona wojna podwodna,  

– zna daty: zamachu w Sarajewie (28 VI 1914),  

– wyjaśnia znaczenie terminów: kryzys przysięgowy, Polska Organizacja Wojskowa 

–bitwy pod Gorlicami (1915 

– wskazuje na mapie miejsce wybuchu rewolucji lutowej oraz ośrodki, które zapoczątkowały 

rewolucje październikową  

– zna datę programu pokojowego prezydenta Wilsona (8 I 1918) 

– identyfikuje postacie: Thomasa Woodrowa Wilsona, Władysława Grabskiego 

– zna daty: obrad konferencji paryskiej (XI 1918–VI 1919 

– wskazuje na mapie państwa powstałe w wyniku rozpadu Austro -Węgier, państwa bałtyckie 

– przedstawia zniszczenia i straty po I wojnie światowej 

– wyjaśnia znaczenie terminów: „czarne koszule”, ustawy norymberskie, autorytaryzm, 

totalitaryzm 

– przedstawia sposoby łamania przez Niemcy postanowień traktatu wersalskiego dotyczących 

wojska 

– opisuje metody stosowane przez Józefa Stalina w celu umocnienia swoich wpływów 

– wymienia zbrodnie komunistyczne do 1939 r. 

– wyjaśnia znaczenie terminu indoktrynacja 

– zna datę przyznania prawa wyborczego kobietom w Polsce (1918) 

– zna daty: remilitaryzacji Nadrenii (1936), wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939),ataku 

Japonii na Chiny (1937), konferencji w Monachium (29–30 IX 1938), zajęcia Zaolzia przez 

Polskę (X 1938), 

– zna datę: powołania rządu Jędrzeja Moraczewskiego(18 XI 1918) 

– omawia dążenia władz polskich do uzyskania przez Polskę uznania międzynarodowego 

– zna daty: bitwy nadniemeńskiej (22–28 IX 1920), „buntu” Żeligowskiego (9 X 1920) 

– omawia przebieg Bitwy Warszawskiej i jej skutki 

– zna datę opracowania planu Bitwy Warszawskiej (5/6 VIII 1920) 

– zna daty: plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu (11 VII 1920),plebiscytu na Górnym 

Śląsku (20 III 1921), trzeciego powstania śląskiego (V–VII 1921) 

– identyfikuje postacie: Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, ,Władysława Grabskiego 

– zna daty: reformy walutowej Władysława Grabskiego (1924), rozpoczęcia budowy Gdyni 

(1921), rozpoczęcia budowy COP–u (1937) 

– identyfikuje postacie: Eugeniusza Kwiatkowskiego, 



– omawia rozwój edukacji w II Rzeczypospolitej 

– zna datę otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Władysława Reymonta (1924) 

– identyfikuje postać Józefa Becka 

– zna daty: zajęcia Zaolzia przez Polskę (2 X 1938), polsko–brytyjskich gwarancji pomocy w 

razie ataku Niemiec (IV 1939),  

– omawia postawę władz II Rzeczypospolitej wobec żądań niemieckich 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

– wyjaśnia znaczenie terminów:  skauting 

– wyjaśnia, jaką rolę miało popularyzowanie historii wśród Polaków pod zaborami 

– opisuje okoliczności powstania trójprzymierza i trójporozumienia 

– przedstawia przyczyny i skutki wojen bałkańskich 

– zna daty: wypowiedzenia wojny Serbii przez Austro–Węgry (28 VII 1914), bitwy nad 

Marną (IX 1914), bitwy pod Verdun (1916), bitwy pod Ypres (1915), ataku Niemiec na 

Belgię i Francję (VIII 1914), wypowiedzenia wojny Niemcom przez Stany Zjednoczone(IV 

1917), kapitulacji Austro–Węgier (XI 1918) 

– wyjaśnia znaczenie terminów: Legion Puławski, Błękitna Armia 

– zna daty: bitwy pod Tannenbergiem (VIII 1914), bitwy pod Kostiuchnówką (1916), bitwy 

pod Rokitną (1915), bitwypod Kaniowem (1918) 

– identyfikuje postać Józefa Hallera  

– wyjaśnia znaczenie terminów: dwuwładza, Rząd Tymczasowy, biała gwardia, Czeka, 

dyktatura proletariatu, tezy kwietniowe 

– omawia udział delegacji polskiej na konferencji wersalskiej 

– charakteryzuje układ sił w powojennej Europie  

– zna daty: przejęcia przez Benita Mussoliniego funkcji premiera (1922), funkcjonowania 

Republiki Weimarskiej (1919–1933), przejęcia pełnej władzy w Niemczech przez Adolfa 

Hitlera (VIII 1934), nocy kryształowej (1938) 

– omawia okoliczności przejęcia władzy przez Józefa Stalina 

– przedstawia proces militaryzacji Niemiec  

– wyjaśnia, w jaki sposób sytuacja międzynarodowa, która zaistniała pod koniec 1918 r., 

wpłynęła na odzyskanie niepodległości przez Polskę 

– porównuje koncepcję inkorporacyjną i federacyjną 

– opisuje przebieg ofensywy bolszewickiej w 1920 r. 



– przedstawia postaci, które miały wpływ na wynik Bitwy Warszawskiej pierwszego 

powstania śląskiego (VIII 1919),zaślubin Polski z morzem (10 II 1920),),drugiego powstania 

śląskiego (VIII 1920) 

– identyfikuje postacie: Józefa Dowbora-Muśnickiego, Józefa Hallera 

– omawia okoliczności i skutki zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza 

– przedstawia problemy gospodarcze, z jakimi borykała się Polska po odzyskaniu 

niepodległości 

– zna daty: układu w Rapallo (1922), układu w Locarno (1925) 

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach nastąpiło włączenie Zaolzia do II Rzeczypospolitej 

– przedstawia okoliczności zawarcia paktu Ribbentrop–Mołotow 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

– opisuje sytuację na Bałkanach w drugiej połowie XIX w. 

– wyjaśnia znaczenie terminu wojna manewrowa 

– zna daty: wkroczenia Kompanii Kadrowej do Królestwa Polskiego (6 VIII 1914), 

– opisuje przebieg działań wojennych na froncie wschodnim 

– omawia przebieg rewolucji lutowej  

– przedstawia sytuację Włoch po zakończeniu I wojny światowej 

– omawia przyczyny popularności faszystów we Włoszech i nazistów w Niemczech 

– wskazuje na mapie największe skupiska łagrów 

– wyjaśnia, dlaczego system komunistyczny w ZSRS jest oceniany jako zbrodniczy 

– wyjaśnia wpływ polityki appeasementuna politykę zagraniczną Niemiec 

– charakteryzuje włoską ekspansję terytorialną do 1939 r. 

– przedstawia założenia programowe pierwszych ośrodków władzy 

– opisuje konflikt polsko-czechosłowacki i jego skutki 

– przedstawia proces kształtowania się zachodniej i północnej granicy państwa polskiego 

– przedstawia okoliczności pierwszych wyborów prezydenckich 

–opisuje sposoby przezwyciężania trudności gospodarczych przez władze II Rzeczypospolitej 

– przedstawia przyczyny konfliktu polsko--czechosłowackiego o Zaolzie 

 

 



OCENA CELUJĄCY: 

UCZEŃ: 

– ocenia skutki zastosowania przez Niemcy gazów bojowych 

– porównuje taktykę prowadzenia działań na froncie wschodnim i zachodnim 

– ocenia skutki przewrotu bolszewickiego dla Rosji i Europy 

– ocenia, jakie znaczenie dla Polaków miał Akt 5 listopada i program pokojowy prezydenta 

Wilsona 

– ocenia zbrodniczą politykę nazistów do 1939 r. 

– ocenia politykę Stalina wobec przeciwników 

– ocenia wpływ mass mediów na rozwój propagandy w państwach totalitarnych 

– ocenia postawę polityków państw zachodnich na konferencji w Monachium 

– ocenia skutki polityki appeasementu dla Europy 

– ocenia rolę, jaką odegrał Józef Piłsudski w momencie odzyskania niepodległości 

– ocenia postawy Polaków wobec zagrożenia niepodległości ze strony bolszewików 

– ocenia przyczyny klęski Polski w plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu 

– ocenia postawę Polaków wobec walki o polskość Śląska 

– ocenia wpływ reform Władysława Grabskiego na sytuacje gospodarczą II Rzeczypospolitej 

– ocenia znaczenie portu gdyńskiego dla gospodarki II Rzeczypospolitej 

– ocenia dorobek kultury i nauki polskiej w okresie międzywojennym 

– ocenia pozycję II Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej 

– ocenia postawę rządu polskiego wobec problemu Zaolzia 

– ocenia postawę społeczeństwa polskiego wobec żądań niemieckich 

 

 


