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ZMIANY PROGRAMOWE  
W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
Historia 



 

Dzieje ojczyste – wypełnione bohaterstwem  
i codziennym trudem przodków, pełne są 
heroizmu i chwały, ale również tragedii, 
zwątpienia, a nawet niegodziwości – ten bagaż 
minionych czasów wszyscy powinniśmy poznać. 



 
OGÓLNE ZAŁOŻENIA ZMIAN 

 Podstawa programowa z historii dla szkół 
podstawowych przejmuje zadania dla II i w znacznej 
części III etapu edukacyjnego dotychczasowej 
podstawy programowej. 

 
Nie ulega zmianie faktografia. Zmianie ulega jedynie 

stopień szczegółowości  i dobór zagadnień. 
 
Klasa IV: propedeutyczne rozwiązanie poprzez 

spojrzenie na odległą i bliższą przeszłość przez pryzmat 
postaci o doniosłym znaczeniu dla kształtowania 
polskiej tożsamości kulturowej.  

 
Emocjonalny stosunek ucznia do dziejów ojczystych. 



OGÓLNE ZAŁOŻENIA ZMIAN 

 Położenie nacisku na aspekt wychowawczy          
i patriotyczny kształcenia, który wpłynie na 
budowanie świadomości narodowej i tożsamości 
historycznej. 

 
Realizacja celów wychowawczych w korelacji  

z językiem polskim. 
 

Treści nauczania koncentrują się na 
najważniejszych elementach dziedzictwa 
przeszłości ze szczególnym uwzględnieniem 
dziejów ojczystych. Historia powszechna ma 
stanowić tło wydarzeń.  

 



           NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 

 
 

DOTYCHCZSOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 

Nazwa przedmiotu 
 

Etap edukacyjny 
 

Liczba 
godzin w 
cyklu 

Treści przedmiotu 

Historia  
i społeczeństwo 

II 
Kl. IV-VI   SP 

4 Wybrane zagadnienia z historii 
i wiedzy o społeczeństwie 

Historia III 
KL. I – III  
Gimnazjum 

6 Od początków człowieka po rok 
1918 r. 

Nazwa przedmiotu Klasa Liczba godzin 
w cyklu 

Treści przedmiotu 

Historia Kl. IV  
SP 

1 Propedeutyczne zetknięcie ucznia 
z historią 

Historia Kl. V-VIII 
SP 

8 Od starożytnych cywilizacji do 
2004 roku. 



GŁÓWNE RÓŻNICE 

 

 Struktura dokumentów 
 

Podział treści na działy tematyczne. 
 
Osobne ujęcie treści dla klasy IV. 
 
Zagadnienia dla klas V – VIII w ujęciu łącznym z zaleceniem ich 
realizacji w następującym porządku: 
 
Kl. V – działy od I do VII 
KL. VI – działy od VIII do XVIII 
Kl. VII – działy od XIX do XXXI 
KL.VIII – działy od XXXII do XLII 
 
Dokumenty zapisane językiem wymagań, z użyciem czasowników 
operacyjnych typu : wyjaśnia, charakteryzuje, ocenia, opisuje. 
 
 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA OGÓLNE 

 Szkoła Podstawowa  
Historia i społeczeństwo – kl. IV- VI 
Gimnazjum 
Historia – KL. I - III 

Szkoła Podstawowa  
Historia – Kl. IV - VIII 

I. Chronologia historyczna. 
Szkoła Podstawowa 
Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami 
czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, 
wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne 
datom; 
oblicza upływ czasu między wydarzeniami 
historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; 
dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością. 
Gimnazjum 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy 
historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; 
dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w 
rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 

I. Chronologia historyczna. 
1.Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości. 
2.Posługiwanie się podstawowymi określeniami 
czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres n.e., 
tysiąclecie, wiek, rok. 
3.Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami 
historycznymi. 
4.Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów 
historycznych w czasie oraz porządkowanie 
ich i ustalanie związków przyczynowo - skutkowych. 
5.Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym  
i społecznym oraz ciągłości w rozwoju 
kulturowym. 
  
 
 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA OGÓLNE 

Szkoła Podstawowa  
Historia i społeczeństwo – kl. IV- VI 
Gimnazjum 
Historia – KL. I - III 
 

Szkoła Podstawowa  
Historia – Kl. IV - VIII 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna . 
Szkoła Podstawowa 
Uczeń odpowiada na proste pytania postawione 
do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji; 
pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz 
selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania 
dotyczące przyczyn i skutków analizowanych 
wydarzeń historycznych i współczesnych. 
Gimnazjum 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje 
pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę 
informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo - skutkowe analizowanych 
wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla 
rozumienia świata współczesnego. 

II. Analiza i interpretacja historyczna 
1.Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych  
z różnych źródeł (w tym kartograficznych), 
próba wyciągania z nich wniosków. 
2.Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów 
historycznych przy wykorzystaniu map i planów w 
różnych skalach. 
3.Rozróżnianie w narracji historycznej warstwy 
informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej. 
4.Objaśnianie związków przyczynowo - skutkowych, 
analizowanie zjawisk i procesów historycznych. 
5.Dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla 
rozumienia procesów zachodzących 
we współczesności. 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA OGÓLNE 

Szkoła Podstawowa  
Historia i społeczeństwo – kl. IV- VI 
Gimnazjum 
Historia – KL. I - III 

Szkoła Podstawowa  
Historia – Kl. IV - VIII 

III. Tworzenie narracji historycznej.  
Szkoła Podstawowa 
Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci  
i wydarzeniu historycznym, posługując 
się poznanymi pojęciami; przedstawia własne 
stanowisko i próbuje je uzasadnić. 
Gimnazjum 
Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując 
informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy 
krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, 
prezentację; przedstawia argumenty uzasadniające 
własne stanowisko 

III. Tworzenie narracji historycznej 
1.Konstruowanie ciągów narracyjnych przy 
wykorzystaniu zdobytych informacji 
źródłowych. 
2.Posługiwanie się pojęciami historycznymi  
i wyjaśnianie ich znaczenia. 
3.Przedstawianie argumentów uzasadniających 
własne stanowisko w odniesieniu 
do procesów i postaci historycznych. 
4.Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu, 
notatki, rozprawki, prezentacji. 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA OGÓLNE 

Szkoła Podstawowa  
Historia i społeczeństwo – kl. IV- VI 
Gimnazjum 
Historia – KL. I - III 

Szkoła Podstawowa  
Historia – Kl. IV - VIII 

II etap edukacyjny – historia i społeczeństwo  
 
Zainteresowanie problematyka społeczną 
Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście 
społecznym – zadaje pytania „dlaczego jest tak, 
jak jest?” i „czy mogłoby być inaczej?” oraz 
próbuje odpowiedzieć na te pytania. 
 
Współdziałanie w sprawach publicznych  
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli 
się zadaniami i wywiązuje się z nich. 
 

 
 
 
 
 
______________________________________ 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. Podstawa Programowa  2017r. 

 
Klasy IV–VI (szkoła podstawowa)  
Cykl zamknięty: od refleksji nad sobą po 
Solidarność i powstanie III RP.   
 

 
Klasa IV  
Nauczanie poprzez pryzmat postaci  
o doniosłym znaczeniu dla kształtowania 
polskiej tożsamości kulturowej.   
 

 
Klasa I–III (gimnazjum)  
Spiralny układ treści: od najdawniejszych 
dziejów człowieka po sprawę polską w I wojnie 
światowej.    
 

 
Klasa V–VIII  
Liniowy układ treści od starożytnych cywilizacji 
po przystąpienie Polski do Wspólnoty 
Europejskiej.  
 

 
Rozwiązanie propedeutyczne zastosowane w 
klasie IV w kolejnych klasach przechodzi  
w chronologiczny układ opisu biegu dziejów. 
  
 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. 
Szkoła Podstawowa 

Podstawa Programowa  2017r. 
Szkoła Podstawowa 

Klasy IV  
I. Refleksja nad sobą i otoczeniem 
społecznym. Uczeń: 
1) wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność  
i niepowtarzalność każdego 
człowieka; 
2) podaje przykłady różnorodnych potrzeb 
człowieka oraz sposoby ich zaspokajania; 
3) wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu oraz 
wskazuje przykłady praw i obowiązków 
przysługujących poszczególnym członkom 
rodziny; 
4) wyraża opinię na temat kultywowania 
tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych; 
5) charakteryzuje społeczność szkolną, z 
uwzględnieniem swoich praw i obowiązków. 

Klasa IV 
I. Elementy historii rodzinnej i regionalnej. 
Uczeń: 
1) zbiera informacje na temat historii swojej 
rodziny, gromadzi pamiątki rodzinne 
i opowiada o nich; 
2) poznaje historię i tradycje swojej okolicy  
i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; 
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje. 
II. Najważniejsze elementy polskiego 
dziedzictwa kulturowego. Uczeń: 
1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn 
państwowy), najważniejsze 
święta narodowe i państwowe, potrafi 
wytłumaczyć ich znaczenie; 
2) zna legendy o początkach państwa 
polskiego; 
3) wiąże najważniejsze zabytki i symbole 
kultury polskiej z właściwymi regionami. 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. Podstawa Programowa  2017r. 

podaje przykłady działań samorządu 
uczniowskiego w swojej szkole; 
7) tłumaczy, odwołując się do przykładów, na 
czym polega postępowanie sprawiedliwe; 
8) wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość  
i tolerancja; 
9) podaje przykłady konfliktów między ludźmi  
i proponuje sposoby ich 
rozwiązywania. 
2. „Mała Ojczyzna”. Uczeń: 
1) opisuje swoją „małą Ojczyznę”, 
uwzględniając tradycję historyczno-kulturową  
i problemy społeczno-gospodarcze; 
2) zbiera informacje o rozmaitych formach 
upamiętniania postaci i wydarzeń 
z przeszłości „małej Ojczyzny”; 

III. Refleksja nad historią jako nauką. Uczeń: 
1) wyjaśnia, na czym polega praca historyka; 
2) wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii 
i posługuje się pojęciami chronologicznymi; 
3) rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych; 
4) odróżnia historię od dziejów legendarnych. 
IV. Postacie i wydarzenia o doniosłym 
znaczeniu dla kształtowania polskiej 
tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie 
i opowiada o: 
1) księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie 
Polski; 
2) Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu   
i zjeździe w Gnieźnie; 
3) ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim; 
 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. Podstawa Programowa  2017r. 

3) wskazuje na planie miejscowości, siedzibę 
władz lokalnych i na przykładach omawia 
zakres działań oraz sposoby powoływania 
władz. 
3. Ojczyzna. Uczeń: 
1) wymienia i tłumaczy znaczenie 
najważniejszych świąt narodowych, 
symboli państwowych i miejsc ważnych dla 
pamięci narodowej; 
2) wskazuje na mapie i opisuje główne 
regiony Polski; 
3) wymienia mniejszości narodowe i 
etniczne żyjące w Polsce i na wybranych 
przykładach opisuje ich kulturę i tradycje 
oraz wymienia miejsca największych skupisk 
Polaków na świecie. 

4) królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle, 
Zawiszy Czarnym, unii polsko-litewskiej 
i zwycięstwie grunwaldzkim; 
5) Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach; 
6) Janie Zamoyskim – wodzu i mężu stanu; 
7) bohaterach wojen XVII wieku – przeorze 
Augustynie Kordeckim, hetmanie 
Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim; 
8) Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod 
Racławic; 
9) Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim 
oraz polskim hymnie; 
10) Romualdzie Traugutcie i powstańczym 
państwie; 
11) laureatce Nagrody Nobla – Marii 
Skłodowskiej-Curie; 
12) Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach; 
13) Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni; 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. Podstawa Programowa  2017r. 

4. Państwo. Uczeń: 
1) wyjaśnia, w czym wyraża się demokratyczny 
charakter państwa polskiego, używając pojęć: 
wolne wybory, wolność słowa, wolne media, 
konstytucja; 
2) wymienia organy władzy w Rzeczypospolitej 
Polskiej: parlament, prezydent, rząd, sądy i 
omawia najważniejszą funkcję każdego z tych 
organów w systemie politycznym; 
3) podaje przykłady praw i obowiązków 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) omawia wybrane prawa dziecka i podaje, 
gdzie można się zwrócić, gdy są one łamane. 
5. Społeczeństwo. Uczeń: 
1) wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka  
i dostrzega jej społeczny podział; 
2) opisuje różne grupy społeczne, wskazując 
ich role w społeczeństwie; 

14) „Zośce”, „Alku”, „Rudym” i „Szarych 
Szeregach”; 
15) żołnierzach niezłomnych – Witoldzie 
Pileckim i Danucie Siedzikównie „Ince”; 
16) papieżu Janie Pawle II; 
17) „Solidarności” i jej bohaterach. 
Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do 
wyboru przez nauczyciela w porozumieniu 
z uczniem. 
1) Piastowie. Plemiona słowiańskie i ich 
warunki życia na terenie dzisiejszej Polski. 
Ród Piastów – legendy związane z rodem. 
2) Chrzest Polski. Chrystianizacja i przemiany 
kulturowe na ziemiach polskich. 
Misja św. Wojciecha. Nowe słowa i nowe 
znaczenie starych słów w języku polskim. 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. Podstawa Programowa  2017r. 

3) podaje przykłady ważnych problemów 
współczesnej Polski, korzystając z różnych 
źródeł informacji (od osób dorosłych, z prasy, 
radia, telewizji, Internetu). 
6. Wspólnota europejska. Uczeń opowiada  
o uczestnictwie Polski we wspólnocie 
europejskiej, używając pojęć: Unia Europejska, 
europejska solidarność, stosunki 
międzynarodowe, oraz rozpoznaje symbole 
unijne: flagę i hymn Unii Europejskiej (Oda do 
radości). 
7. Problemy ludzkości. Uczeń: 
1) wyjaśnia, co oznacza powiedzenie: „świat 
stał się mniejszy” i wskazuje 
przy czyny tego zjawiska; 

3) Wojny z Niemcami. Obrona kraju, wojowie. 
Obrona Głogowa. 
4) Zakony w Polsce. Rozwój piśmiennictwa  
i rolnictwa. 
5) Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, 
obyczaje. 
6) Złoty wiek kultury polskiej. Osiągnięcia 
architektury i sztuki – Wawel. 
7) Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, 
port, rozwój handlu zbożem. 
 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. Podstawa Programowa  2017r. 

2) opisuje i ocenia na przykładach wpływ 
techniki na środowisko naturalne i życie 
człowieka; 
3) wymienia pożytki i niebezpieczeństwa 
korzystania z mediów elektronicznych; 
4) opowiada o przejawach nędzy na świecie 
oraz formułuje własną opinię 
o działaniach pomocowych podejmowanych 
przez państwa lub organizacje pozarządowe; 
5) wyjaśnia na przykładach przyczyny i 
następstwa konfliktów zbrojnych na świecie. 
8. Historia jako dzieje. Uczeń: 
1) odróżnia historię rozumianą jako dzieje, 
przeszłość od historii rozumianej 
jako opis dziejów przeszłości; 
2) wyjaśnia, na czym polega praca historyka; 



GŁÓWNE RÓŻNICE 
CELE KSZTAŁCENIA  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE 

(treści nauczania) 

Podstawa programowa 2012r. Podstawa Programowa  2017r. 

3) podaje przykłady różnych źródeł 
historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je 
chronić. 
9. Fundamenty Europy. Uczeń: 
1) wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla 
wspólnoty ludzkiej; 
2) opisuje życie w Atenach peryklejskich, 
używając pojęć: teatr, filozofia, bogowie 
olimpijscy (Zeus, Atena, Apollo), mity 
(Herakles, Odyseusz), olimpiada; 
3) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając 
pojęć i terminów: prawo rzymskie, drogi, 
wodociągi; 
4) opisuje narodziny chrześcijaństwa i jego 
rozpowszechnianie w czasach starożytnych. 
 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

I. Cywilizacje starożytne. Uczeń: 

1) porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i wyjaśnia skutki rewolucji neolityczne, 

2) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Mezopotamii, Indii i Chin, 

5) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata 

starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze. 

II. Bizancjum i świat islamu. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ 

cywilizacji muzułmańskiej na Europę, 

2) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie i rozpoznaje osiągnięcia 

kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka). 

III. Średniowieczna Europa. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni państwo Franków, 

2) umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa w Europie, 

3) wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku oraz opisuje relacje 

między władzą cesarską a papieską, 

4) charakteryzuje przyczyny i skutki krucjat. 

IV. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń: 

1) przedstawia instytucje systemu lennego, wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje 

podziały społeczne w średniowieczu, 

 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

V. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 

3) charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II, 

4) charakteryzuje odbudowę i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza 

Odnowiciela i Bolesława Śmiałego, 

5) przedstawia dokonania Bolesława Krzywoustego; opisuje konflikt z Cesarstwem 
Niemieckim. 

VI. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń: 

1) umieszcza w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego, 

2) opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego, 

3) umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko- 

-krzyżackimi oraz zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego, 

4) opisuje przemiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem ruchu osadniczego, 

5) charakteryzuje proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV 

wieku, wskazując na rolę władców piastowskich (ze szczególnym uwzględnieniem 

roli Władysława Łokietka) oraz Kościoła. 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

VII. Polska w XIV i XV wieku. Uczeń: 

1). opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV wieku, 

3) opisuje związki Polski z Węgrami w XIV i XV wieku, 

6) porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami 

polsko-krzyżackimi w XIV i XV wieku, 

7) charakteryzuje rozwój monarchii stanowej i uprawnień stanu szlacheckiego 

(rozwój przywilejów szlacheckich do konstytucji nihil novi). 

 

VIII. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

2) umieszcza w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, 
Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii  

i Hiszpanii. 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

IX. „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim. Uczeń: 

1) rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego, 

charakteryzuje największe osiągnięcia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, 
Rafaela Santi, Erazm z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika, Galileusza i Jana 
Gutenberga, 

2) wymienia przyczyny i następstwa reformacji, opisuje cele i charakteryzuje 
działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności 
powstania Kościoła anglikańskiego, 

3) wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i charakteryzuje reformę 
Kościoła katolickiego, 

5) charakteryzuje politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów, ze szczególnym 

uwzględnieniem powstania Prus Książęcych, 

7) przedstawia największe osiągnięcia polskiego renesansu i reformacji, 
uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego; rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich. 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

X. Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń: 
1) charakteryzuje stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczypospolitej, 
wyjaśnia główne założenia konfederacji warszawskiej, 
3) opisuje panowanie Stefana Batorego, ze szczególnym uwzględnieniem jego 
polityki zewnętrznej. 
XI. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku. Uczeń: 
1) wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Rosją,  
2) wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego 
na Ukrainie, 
4) sytuuje w czasie, lokalizuje i omawia najważniejsze bitwy w XVII wieku, 
5) dokonuje oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen 
w XVII wieku. 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

XII. Europa w XVII i XVIII wieku. Uczeń: 
1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii 
absolutnej oraz wymienia główne cechy monarchii parlamentarnej, 
wykorzystując informacje o ustroju Anglii; 
2) opisuje idee Oświecenia, podaje przykłady ich zastosowania w nauce, 
literaturze, architekturze i sztuce; 
3) charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy Karola Monteskiusza i zasadę 
umowy społecznej Jakuba Rousseau; 
4) charakteryzuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji  
i Austrii. 
XIII. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku. Uczeń: 
1) omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce 
saskiej; 
2) charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego  
i Stanisława Konarskiego; 
4) ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich. 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

XIV. Powstanie Stanów Zjednoczonych. Uczeń: 

1) omawia przyczyny i następstwa amerykańskiej wojny o 
niepodległość; 

2) wymienia instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych, 
wyjaśnia ich funkcjonowanie; ocenia sposób, w jaki konstytucja 
amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy; 

3) przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. 

XV. Wielka rewolucja we Francji. Uczeń: 

1) wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej rezultaty; 

2) analizuje i objaśnia zasady zawarte w Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela. 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

XVI. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń: 
2) charakteryzuje cele i konsekwencje konfederacji barskiej; 
3) sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 
maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia 
Konstytucji 3 maja; 
4) wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i przedstawia jej 
następstwa; 
5) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje 
przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu. 
 
XVII. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku. 
Uczeń: 
1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany 
terytorialne po każdym rozbiorze; 
 



Treści nauczania, których nie zrealizowali uczniowie klasy siódmej 

XVIII. Epoka napoleońska. Uczeń: 

1) charakteryzuje zmiany polityczne w Europie  
w okresie napoleońskim i przemiany społeczno-
gospodarcze; 

2) opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich 
oraz omawia ich historię; 

3) opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego 
ustrój i terytorium; 

4) przedstawia stosunek Napoleona do sprawy 
polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona. 

 



 

WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

   

Zastosowane w procesie dydaktycznym różnorodne metody 
nauczania i środki dydaktyczne powinny być dostosowane  
indywidualnych potrzeb uczniów. 

 

Stosowanie klasycznych metody nauczania: opis, 
pogadanka, wykład, filmy, praca z mapą oraz metody 
aktywizujące oparte na działaniu i wykorzystaniu technologii 
informacyjno-komunikacyjnej: inscenizacje, przedstawienia, 
symulacje, debaty i dyskusje, przygotowanie prezentacji 
multimedialnych, zajęcia z tablicą interaktywną, gry 

dydaktyczne, tworzenie programów multimedialnych. 

 



WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

Dodatkowo zaleca się: lekcje muzealne, wystawy, wizyty  
w miejscach pamięci, rekonstrukcje historyczne, spotkania 
ze świadkami historii, wizyty w centrach dydaktycznych  
i naukowych (np. Ośrodek KARTA, Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość”, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT), jak 
również w Instytucie Pamięci Narodowej 

 

Uwzględniając poddawaną krytyce powszechność użycia 
testów wyboru i ich ograniczoną przydatność, nauczyciele 
powinni położyć nacisk na kształcenie umiejętności 
rozumienia przeszłości i formułowania własnych 
wypowiedzi. 

 



Prezentacja została przygotowana na podstawie: 
 

Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 

szkoły policealnej. 

 

Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (ze zm.). 

 

Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół. 

 

Materiałów z konferencji ORE w dniu 17.03.2017 r. 

 

Opracowań własnych                         

                                                                                         Aneta Bylewska - Kurek 

  


