
WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. Walka o odzyskanie niepodległości

dopuszczający:
- wie, że „Mazurek Dąbrowskiego” jest jednym z polskich symboli narodowych
- podaje datę wybuchu powstania listopadowego
- podaje datę wybuchu powstania styczniowego i określa czas trwania tego zrywu
- przedstawia cele, jakie przyświecały powstańcom listopadowym i styczniowym
- zaznacza na osi czasu daty: 1795, 1797, 1807
- zaznacza na osi czasu okresy trwania powstań: listopadowego i styczniowego

dostateczny:
- wymienia wydarzenia z historii Polski, do których nawiązuje tekst „Mazurka Dąbrowskiego”
- wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja, emigracja
- wyjaśnia znaczenie terminów: represje, konfiskata
- podaje imiona i nazwiska wybitnych Polaków, którzy wyemigrowali po klęsce powstania 
listopadowego oraz w czasach późniejszych
- wie, czym była Wielka Emigracja
- tłumaczy, na czym polegała walka partyzancka
- podaje przykłady represji zastosowanych wobec Polaków po klęsce powstań narodowych
- wskazuje na mapie miejsca ważniejszych bitew stoczonych w trakcie powstania listopadowego i 
styczniowego
- wymienia przyczyny i skutki powstania listopadowego
- omawia na podstawie zebranych informacji zasługi Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza i 
Heleny Modrzejewskiej dla kultury polskiej

dobry
- rozumie, w jakim celu powstały Legiony Polskie
- tłumaczy, kim był Józef Wybicki
- zna najważniejsze wydarzenia z okresu wojny polsko-rosyjskiej w 1831 roku
- wymienia wybitnych Polaków żyjących współcześnie na emigracji
- wymienia przyczyny manifestacji patriotycznych Polaków w 1861 roku
- wie, kim był Romuald Traugutt
- określa, dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską
opowiada o represjach stosowanych wobec Polaków przez władze carskie po upadku powstań 
narodowych
- charakteryzuje sposób walki w czasie powstania styczniowego- charakteryzuje sposób walki w 
czasie powstania styczniowego

bardzo dobry
- wie, czym była rewolucja francuska
- prezentuje postać Napoleona Bonapartego
- podaje datę powstania Księstwa Warszawskiego
- wie, jak zmieniały się granice Księstwa Warszawskiego
- wyjaśnia, dlaczego Księstwo Warszawskie przestało istnieć
 wie, że podczas powstania listopadowego sejm podjął uchwałę o barwach narodowych
- tłumaczy, jakie decyzje dotyczące ziem polskich podjęto na kongresie wiedeńskim



- wymienia miejsca najważniejszych bitew stoczonych podczas powstania listopadowego
 wie, że podczas powstania listopadowego sejm podjął uchwałę o barwach narodowych
- tłumaczy, jakie decyzje dotyczące ziem polskich podjęto na kongresie wiedeńskim
- wymienia miejsca najważniejszych bitew stoczonych podczas powstania listopadowego- tłumaczy
na podstawie tekstu źródłowego, na czym polegała rola gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 
tworzeniu Legionów Polskich
- wyjaśnia znaczenie terminów: romantyzm, emisariusz
- wie, co wydarzyło się w Europie w 1848 roku
- interpretuje tekst „Mazurka Dąbrowskiego”
- ocenia, jakie znaczenie dla dążeń niepodległościowych Polaków miała klęska Napoleona w 
wojnie z państwami zaborczymi
- wyjaśnia sens tekstu pieśni „Boże, coś Polskę”
- opowiada o funkcjonowaniu państwa podziemnego w okresie powstania styczniowego
- wskazuje na mapie obszary, na których podczas powstania styczniowego 
toczyły się walki partyzanckie

celujący:
- opowiada o zasługach księcia Józefa Poniatowskiego
- omawia teorie na temat przyczyny śmierci Napoleona Bonapartego
- tłumaczy, dlaczego Dzień Podchorążego przypada 29 listopada
- wymienia elementy narodowe w umundurowaniu polskich legionistów
- ocenia, czy decyzja o zorganizowaniu powstania listopadowego była słuszna
- rozpoznaje najważniejsze cechy utworów romantycznych
- porównuje powstanie listopadowe ze styczniowym

II. Pod zaborami

dopuszczający
- wyjaśnia znaczenie terminów: rusyfikacja, germanizacja
- omawia zasługi Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Jana 
Matejki, Stanisława Moniuszki oraz Heleny Modrzejewskiej dla rozwoju polskiej kultury

dostateczny:
- zna przyczyny wybuchu strajku polskich dzieci we Wrześni
 wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja przemysłowa, fabryka, manufaktura, maszyna parowa, 
kolej żelazna, statek parowy, silnik elektryczny, telegraf
- zaznacza na osi czasu datę strajku polskich dzieci we Wrześni
- opowiada na podstawie tekstu źródłowego o prześladowaniach polskich uczniów w zaborze 
rosyjskim
- rozróżnia rzemieślnicze i fabryczne formy produkcji przemysłowej
- pokazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione miasta na ziemiach polskich
- wskazuje na mapie świata państwa, do których Polacy najczęściej emigrowali z przyczyn 
ekonomicznych

dobry
- tłumaczy, czym były rugi pruskie
- wie, jaką rolę odegrał Michał Drzymała w walce z germanizacją
- opisuje warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce



- podaje przyczyny emigracji zarobkowej Polaków w XIX wieku
- wie, w jaki sposób XIX-wieczni robotnicy walczyli o swoje prawa
- omawia zasługi Ignacego Łukasiewicza dla rozwoju polskiego przemysłu naftowego
- wymienia przyczyny i skutki zastosowania maszyny parowej w przemyśle i transporcie
- omawia proces uprzemysłowienia w XIX wieku
- rozróżnia emigrację polityczną i zarobkową
- omawia na podstawie zebranych informacji rozwój polskiej kultury pod zaborami
- wyjaśnia, na czym polega symboliczne znaczenie postawy Michała Drzymały oraz strajku dzieci 
we Wrześni
- charakteryzuje życie w mieście pod koniec XIX stulecia

bardzo dobry:
 wymienia sposoby walki Polaków z germanizacją i rusyfikacją
- zna zasługi Hipolita Cegielskiego dla rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX wieku
- podaje daty: otwarcia pierwszej linii kolejowej, skonstruowania telefonu przez Aleksandra 
Grahama Bella, wynalezienia żarówki przez Tomasza Edisona
- wymienia odkrycia dokonane przez Ludwika Pasteura i Wilhelma Roentgena
- porównuje współczesne szkoły z tymi działającymi pod zaborami
porównuje sposoby podróżowania w XIX i XXI wieku
- ocenia, które spośród XIX-wiecznych wynalazków wywarły największy wpływ na życie 
mieszkańców miast

celujący:
- charakteryzuje sytuację Polaków w poszczególnych zaborach
- przedstawia znaczenie Łodzi we współczesnej Polsce
- opowiada o życiu i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie


