
                                 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO HISTORII DLA KLASY VIII  
                           SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach 
                                 Rok szkolny :2022/23 
 
                                 WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: 
     
OCENA DOPUSZCZAJĄCY: 

UCZEŃ: 

 

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna błyskawiczna blitzkrieg), , „dziwna wojna”, internowanie 

– zna daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939 wkroczenia Armii Czerwonej do Polski (17 IX 1939) 

– wyjaśnia znaczenie terminów: alianci,, kolaboracja 

– identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Winstona Churchilla 

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan „Barbarossa”, Wielka Wojna Ojczyźniana 

– wyjaśnia znaczenie terminów: ruch oporu, getto, Holokaust, obóz koncentracyjny, pacyfikacja, 

Generalny Plan Wschodni, gwiazda Dawida, obóz zagłady 

– identyfikuje postacie: Franklina Delano Roosevelta, Erwina Rommla 

-zna daty :bitwy na Łuku Kurskim (VII 1943), konferencji w Teheranie (XI–XII 1943), bitwy o Monte 

Cassino (V 1944), operacji „Overlord” (VI 1944) 

– zna daty: konferencji jałtańskiej (II 1945), bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy (8/9 V 1945), 

zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 VIII 1945), bezwarunkowej kapitulacji 

Japonii (2 IX 1945) 

 -wskazuje na mapie tereny pod okupacją niemiecką i sowiecką, miejsca masowych egzekucji Polaków 

pod okupacją niemiecką oraz zsyłek i kaźni ludności polskiej w ZSRS 

– przedstawia okoliczności powstania polskiego rządu emigracyjnego 

– przedstawia przyczyny i skutki akcji pod Arsenałem 

– wymienia postawy Polaków wobec polityki okupanta niemieckiego 

-przedstawia założenia planu „Burza 

– wymienia i wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew II wojny światowej z udziałem 

Polaków (walki o Narwik, bitwa o Anglię, oblężenie Tobruku, Monte Cassino, Arnhem) 

– wyjaśnia, czym była zimna wojna 

– wymienia przyczyny zbudowania muru berlińskiego 

-wskazuje na mapie Koreę, Wietnam i Chiny  

– wymienia komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu 

 

 

 

 

 



OCENA DOSTATECZNY: 

UCZEŃ: 

– identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Henryka Sucharskiego, Edwarda Rydza-

Śmigłego, Stefana Starzyńskiego 

– wyjaśnia przyczyny klęski Polski we wrześniu 1939 r. 

– wymienia państwa, które padły ofiarą agresji sowieckiej oraz niemieckiej do 1941 r. 

– przedstawia militarny wkład Polaków w obronę Wielkiej Brytanii 

– wyjaśnia przyczyny ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki 

-omawia przełomowe znaczenie bitwy stalingradzkiej dla przebiegu II wojny światowej  

– identyfikuje postacie: Adolfa Eichmanna, Ireny Sendlerowej 

– wymienia kraje, w których powstały rządy kolaborujące z Niemcami, oraz kraje, gdzie rozwinął się 

ruch oporu 

– wyjaśnia genezę powstania i cele Wielkiej Koalicji 

– przedstawia decyzje podjęte podczas konferencji jałtańskiej  

– charakteryzuje główne cele niemieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej 

– omawia okoliczności i przebieg zbrodni katyńskiej 

– przedstawia okoliczności formowania się Armii Polskiej w ZSRS 

– wyjaśnia przyczyny zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na 

uchodźstwie 

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywała Armia Krajowa 

– przedstawia przyczyny i skutki zamachu na F. Kutscherę 

– przedstawia metody eksterminacji narodu żydowskiego 

– wyjaśnia, w jakim celu okupanci prowadzili walkę z polską kulturą 

– przedstawia przyczyny i opisuje skutki powstania warszawskiego 

– wymienia polskie formacje wojskowe uczestniczące w najważniejszych bitwach II wojny światowej 

– opisuje okoliczności budowy muru berlińskiego  

– omawia okoliczności upadku muru berlińskiego 

– omawia okoliczności powstania i znaczenie Układu Warszawskiego  

– wyjaśnia, w jaki sposób przebiegała rewolucja kulturalna w Chinach 

 

OCENA DOBRY: 

– zna daty: prowokacji gliwickiej (31 VIII 1939), wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i 

Wielką Brytanię (3 IX 1939), bitwy nad Bzurą (9–22 IX 1939), ewakuacji władz państwowych i 

wojskowych z Warszawy (6/7 IX 1939), internowania władz polskich w Rumunii (17/18 IX 1939), 

kapitulacji Warszawy (28 IX 1939), kapitulacji Helu (2 X 1939), kapitulacji pod Kockiem (6 X 1939)  

 



– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna zimowa, państwo marionetkowe, państwo Vichy, 

– zna daty: największego nalotu niemieckiego na Wielką Brytanię (15 IX 1940 

– wyjaśnia znaczenie terminów: blokada Leningradu, Lend-Lease Act 

– przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim w latach 1941–1943 

– wskazuje na mapie obozy koncentracyjne i obozy zagłady w Europie  

– porównuje sytuację ludności na terytoriach okupowanych przez Niemców 

– ocenia postawy wobec Holokaustu 

– wyjaśnia znaczenie terminów: U-Boot, pancernik, operacja „Torch”, Afrika Korps 

– wskazuje na mapie obszary opanowane przez Japończyków do końca 1942 r. 

– przedstawia i porównuje politykę okupanta niemieckiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w 

Generalnym Gubernatorstwie 

– charakteryzuje życie codzienne w kraju pod okupacją niemiecką  

– przedstawia cele deportacji Polaków w głąb ZSRS  

– porównuje i ocenia okupacyjną politykę władz niemieckich i sowieckich wobec społeczeństwa 

polskiego 

– omawia losy polskich żołnierzy internowanych po klęsce wrześniowej   

– przedstawia okoliczności podpisania układu Sikorski–Majski 

– wymienia najważniejsze akcje zbrojne ZWZ-AK 

– omawia przebieg akcji pod Arsenałem oraz zamachu na F. Kutscherę 

– charakteryzuje warunki życia w getcie 

– opisuje postawy Polaków wobec Holokaustu 

– omawia okoliczności polityczne i militarne, które wpłynęły na podjęcie decyzji o wybuchu 

powstania w Warszawie 

– ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej  

– wskazuje na mapie podział Niemiec na strefy okupacyjne 

– ocenia politykę ZSRS wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej 

– ocenia politykę państw okupacyjnych wobec Niemiec 

– wyjaśnia, jaką rolę w komunistycznej propagandzie odgrywał mur berliński 

– przedstawia przebieg powstania węgierskiego z 1956 r. 

– przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Chinach po II wojnie światowej 

 

 

 

 

 



OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

– przedstawia polityczne i militarne założenia planu obrony Polski w 1939 r. 

- zna daty: wojny sowiecko-fińskiej (XI 1939 – III 1940), zajęcia republik bałtyckich przez ZSRS (VI 

1940), ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki (V–VI 1940), ataku Niemiec na Jugosławię i Grecję 

(IV 1941)  

– wyjaśnia, jakie były przyczyny klęski Niemiec w bitwie o Anglię  

– ocenia wkład polskich lotników w walki o Wielką Brytanię 

– wskazuje powody zbliżenia Wielkiej Brytanii i USA do ZSRS  

– przedstawia przebieg zagłady europejskich Żydów 

– omawia postawy ludności ziem okupowanych wobec Holokaustu i niemieckich agresorów 

– przedstawia przebieg walk w Afryce 

– omawia działania wojenne na morzach i oceanach 

– opisuje walki na froncie zachodnim i zachodnim i we Włoszech w latach 1943–1944  

– charakteryzuje działania na froncie wschodnim w  latach 1944–1945 

– porównuje i ocenia okupacyjną politykę władz niemieckich i sowieckich wobec społeczeństwa 

polskiego 

– wyjaśnia, jakie znaczenie miała działalność rządu emigracyjnego dla Polaków w kraju i na 

uchodźstwie 

– opisuje okoliczności wyjścia z ZSRS armii Andersa 

– przedstawia działalność Delegatury Rządu na Kraj 

– przedstawia przyczyny i przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego na Kresach Wschodnich 

– ocenia decyzję władz polskiego podziemia dotyczącą wybuchu powstania, uwzględniając sytuację 

międzynarodową i wewnętrzną 

– ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej  

-ocenia politykę ZSRS wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej 

– ocenia politykę państw okupacyjnych wobec Niemiec 

– przedstawia przebieg powstania  węgierskiego z 1956 r. 

– opisuje proces dekolonizacji Indochin 

 

 OCENA CELUJACY: 

UCZEŃ: 

– identyfikuje postacie: Władysława Raginisa, Franciszka Kleeberga, Franciszka Dąbrowskiego, 

Tadeusza Kutrzeby 

– zna daty: konferencji w Wannsee (I 1942), wybuchu antyniemieckiego powstania w Paryżu (VIII 

1942) 

– identyfikuje postacie: Heinricha Himmlera, Josipa Broza-Tity, Oskara Schindlera, Henryka Sławika 



– przedstawia cele deportacji Polaków w głąb ZSRS 

– opisuje szlak bojowy i sukcesy najsłynniejszych polskich jednostek wojskowych walczących na 

lądzie, na morzu i w powietrzu na frontach II wojny światowej 

-wykona album, portfolio, lapbook 

 

WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE: (obowiązują również wymagania śródroczne) 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCY; 

UCZEŃ: 

-wskazuje na mapie rejon Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej 

– przedstawia okoliczności, w jakich powstało państwo Izrael 

– wskazuje na mapie państwa założycielskie EWG oraz państwa należące do UE 

– wskazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej, kierunki powojennych przesiedleń 

ludności na ziemiach polskich 

-wymienia, skąd pochodzili osadnicy, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych 

– opisuje zniszczenia wojenne Polski 

– podaje główne cechy ustroju politycznego Polski w okresie stalinowskim 

– przytacza przykłady terroru w czasach stalinowskich 

– wyjaśnia przyczyny i skutki oraz opisuje przebieg wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego 

Października w 1956 r 

– opisuje skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r. 

– przedstawia skutki strajków sierpniowych w 1980 r. 

– przedstawia okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

– podaje postanowienia i skutki obrad Okrągłego Stołu 

– przedstawia przyczyny i skutki przystąpienia Polski do NATO i UE 

– wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja 

– wyjaśnia znaczenie terminów: bogata Północ, ubogie Południe, przeludnienie 

– wymienia problemy demograficzne współczesnego świata 

 

OCENA DOSTATECZNY: 

UCZEŃ: 

– charakteryzuje problemy państw Trzeciego Świata po uzyskaniu niepodległości  

– wymienia przyczyny i skutki konfliktów izraelsko-arabskich 

– omawia charakter konfliktu bliskowschodniego 

 



– omawia przyczyny i skutki praskiej wiosny 

– wyjaśnia, na czym polegała walka z segregacją rasową w USA 

– wymienia skutki obrad Soboru Watykańskiego II 

– przedstawia przyczyny i skutki migracji ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej 

– omawia przyczyny i skutki akcji „Wisła”  

– przedstawia postawy Polaków, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych 

– wymienia przykłady represji stosowanych wobec antykomunistycznego ruchu oporu 

– wyjaśnia, na czym polegała bitwa o handel i jakie były jej skutki 

– podaje założenia planu trzyletniego i efekt jego realizacji 

– omawia przyczyny i skutki kolektywizacji w Polsce 

– podaje założenia planu sześcioletniego  

– wskazuje cechy charakterystyczne socrealizmu w kulturze polskiej 

– omawia przejawy odwilży październikowej w Polsce 

– charakteryzuje zakończenia okresu odwilży w Polsce w kontekście ograniczenia wolności słowa 

– przedstawia przebieg wydarzeń z Marca 1968 r. i Grudnia 1970 r. 

– przedstawia zmiany w życiu codziennym Polaków za czasów rządów E. Gierka 

– określa cele i opisuje działalność KOR-u 

– wyjaśnia wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce 

– omawia przebieg wydarzeń sierpniowych 

– wyjaśnia, w jaki sposób władze komunistyczne w Polsce przygotowywały się do konfrontacji 

siłowej z opozycją 

– przedstawia reakcję społeczeństwa na stan wojenny  

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce 

– wymienia przykłady akcji Pomarańczowej Alternatywy  

– przedstawia rolę Michaiła Gorbaczowa w upadku komunizmu w państwach bloku wschodniego 

– wyjaśnia okoliczności rozpadu ZSRS 

– podaje postanowienia i skutki obrad Okrągłego Stołu 

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce 

– prezentuje skutki rozpadu Jugosławii 

– omawia skutki społeczne i polityczne zamachów bojowników czeczeńskich 

– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r. 

– wymienia najistotniejsze przemiany ustrojowe i ekonomiczne III Rzeczypospolitej 

– omawia podstawy ustrojowe III Rzeczypospolitej w świetle konstytucji z 1997 r.  

– wymienia etapy integracji Polski z UE 

– opisuje przejawy globalizacji we współczesnym świecie 



– wskazuje cechy współczesnej kultury masowej 

– opisuje zjawisko amerykanizacji  

– wymienia najważniejsze zagrożenia społeczne współczesnego świata 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

– ocenia rolę Mahatmy Gandhiego w procesie dekolonizacji Indii 

– charakteryzuje i ocenia zjawisko terroryzmu palestyńskiego 

– ocenia rolę mocarstw światowych w konflikcie bliskowschodnim 

– omawia główne założenia polityki zagranicznej ZSRS i USA w latach 60. i 70. XX w. 

– przedstawia przyczyny i skutki amerykańskiej interwencji w Wietnamie 

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do demokratycznych przemian w krajach Europy Zachodniej i 

Południowej 

– ocenia gospodarcze i polityczne skutki integracji europejskiej 

– ocenia postawy działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy niezłomnych 

– opisuje system represji władz komunistycznych wobec Kościoła 

– omawia proces odwilży po dojściu W. Gomułki do władzy  

– ocenia postawy Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki wobec wydarzeń poznańskich 

– wyjaśnia przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r. 

– opisuje narodziny i działalność opozycji 

– omawia działalność NSZZ „Solidarność” w okresie tzw. karnawału „Solidarności” 

– omawia okoliczności zniesienia stanu wojennego w Polsce  

– charakteryzuje opozycję antykomunistyczną w Polsce w latach 80. XX w. 

– ocenia postawy społeczeństwa wobec stanu wojennego 

– ocenia wpływ Pomarańczowej Alternatywy na kształtowanie postaw antykomunistycznych i 

obalenie komunizmu 

- charakteryzuje politykę R. Reagana i jej wpływ na zmianę sytuacji międzynarodowej 

– charakteryzuje wydarzenia Jesieni Ludów w państwach bloku wschodniego 

– ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce 

– przedstawia przyczyny i skutki wojen w byłej Jugosławii i Czeczenii 

– charakteryzuje sytuację polityczną na Kaukazie i w Naddniestrzu 

– wyjaśnia, jakie są przyczyny współczesnych konfliktów w Afryce 

– ocenia problem terroryzmu  

– przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku  

– charakteryzuje scenę polityczną pierwszych lat demokratycznej Polski 



– określa główne kierunki polskiej polityki zagranicznej 

– wymienia i omawia etapy polskiej akcesji do NATO 

– określa przyczyny i skutki narastania nierówności społecznych we współczesnym świecie 

– wyjaśnia, jakie zagrożenia niesie za sobą przestępczość zorganizowana 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

 

– przedstawia najważniejsze skutki polityczne i gospodarcze procesu dekolonizacji 

-ocenia rolę mocarstw światowych w konflikcie bliskowschodnim  

– przedstawia skutki rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży 

– omawia wpływy ZSRS na świecie i ocenia ich polityczne konsekwencje 

– omawia wpływ integracji europejskiej na rozwój gospodarczy i demokratyzację państw Europy 

Zachodniej 

– ocenia gospodarcze i polityczne skutki integracji europejskiej1 

– omawia genezę, przejawy i skutki terroryzmu politycznego 

– ocenia skutki społeczne, kulturalne i polityczne przemian obyczajowych lat 60. XX w. 

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS 

– ocenia postawy Polaków wobec nowego reżimu 

-ocenia politykę władz komunistycznych wobec Ziem Odzyskanych 1 

– ocenia postawy działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy niezłomnych 1 

– ocenia metody sprawowania władzy w Polsce w  latach- 50 -ocenia kult jednostki w Polsce w 

okresie stalinizmu 

– ocenia postawy Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki wobec wydarzeń poznańskich  

– ocenia zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń na Wybrzeżu w1970 r. 

-przedstawia wpływ kina moralnego nie-pokoju na kształtowanie postaw Polaków 

– ocenia okres rządów Edwarda Gierka  

– ocenia postawy społeczeństwa wobec stanu wojennego 

– ocenia wpływ Pomarańczowej Alternatywy na kształtowanie postaw antykomunistycznych i 

obalenie komunizmu  

– ocenia rolę M. Gorbaczowa i R. Reagana w zmianie układu sił w polityce międzynarodowej 

– ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce  

– opisuje działania władz rosyjskich skierowane przeciwko terrorystom czeczeńskim 

– przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku  

– ocenia wpływ USA na sytuację polityczną współczesnego świata 



– ocenia przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1989  

– ocenia rezultaty polskiego członkostwa w NATO i UE1 

– omawia szanse i niebezpieczeństwa dla człowieka, wynikające ze współczesnych zmian 

cywilizacyjnych 

– ocenia skutki zjawiska amerykanizacji kultury na świecie 

– wyjaśnia, na czym polegają kontrasty społeczne we współczesnym świecie 

– przedstawia działania podejmowane w celu niwelowania problemów demograficznych, społecznych 

i ekologicznych we współczesnym świecie 

 

OCENA CELUJĄCY: 

UCZEŃ: 

 

-przedstawia polityczne skutki II wojny światowej 

– przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Chinach po II wojnie światowej 

– wymienia przykłady filmowych adaptacji losów Ziem Odzyskanych i ich mieszkańców 

-– identyfikuje postacie: Antoniego Słonimskiego, Andrzeja Wajdy, Jacka Kuronia, Karola 

Modzelewskiego, Adama Michnika, Zbigniewa Cybulskiego, Tadeusza Różewicza 

Wykona album o tematyce z zakresu treści klasy VIII. 


