
Małgorzata Janus-Greszczuk 

PZO i wymagania edukacyjne – Historia i społeczeństwo (klasy II i III) 

1. Kobieta i mężczyzna, rodzina. Uczeń: 

A.3.1. analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i mężczyzny oraz model 

rodziny w Biblii; 

A.3.2. analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i mężczyzny oraz model 

rodziny w kulturze starożytnej Grecji i Rzymu; 

B.3.1. wyjaśnia wpływ kultury arabskiej i prowansalskiej na europejski model miłości dworskiej w 

średniowieczu i ocenia trwałość tego modelu; 

B.3.2. opisuje i porównuje miejsce dziecka w życiu społecznym w średniowieczu, w epoce nowożytnej 

oraz w XIX i w XX w.; 

C.3.1. charakteryzuje polską obyczajowość w epoce nowożytnej; analizuje na przy kładach 

ikonograficznych, pamiętnikarskich i epistolograficznych sarmackie wzorce zachowań i ocenia 

trwałość tych wzorców; 

C.3.2. analizuje model kształcenia polskiego szlachcica w epoce nowożytnej; 

D.3.1. opisuje, na wybranych przykładach, wzory miłości romantycznej i analizuje trwałość tego 

wzorca kulturowego; 

D.3.2. wyjaśnia przemiany życia społecznego sprzyjające emancypacji kobiet i prze jawy tego procesu; 

E.3.1. analizuje, na wybranych przykładach, przemiany obyczajowe w świecie zachodnim w XX w., z 

uwzględnieniem „rewolucji obyczajowej” lat 60.; 

E.3.2. analizuje zmiany modelu rodziny w XX w., z uwzględnieniem przemian zaistniałych w życiu 

społeczeństwa polskiego. 

 

2. Nauka. Uczeń: 

A.4.1. charakteryzuje dorobek nauki greckiej w zakresie filozofii, geometrii, fizyki, astronomii i 

medycyny; 

A.4.2. wyjaśnia antyczne korzenie współczesnych dyscyplin naukowych; 

B.4.1. opisuje genezę uniwersytetu i jego organizację; 

B.4.2. wyjaśnia przyczyny trwałości idei uniwersyteckiej; 

C.4.1. opisuje funkcjonowanie nowożytnej republiki uczonych (republiques des lettres); 

charakteryzuje instytucje nowożytnej nauki (akademia, encyklopedia); 

C.4.2. ocenia dziedzictwo oświeceniowego racjonalizmu w świecie współczesnym; 

D.4.1. charakteryzuje XIX-wieczną fascynację „postępem”; 

D.4.2. charakteryzuje konsekwencje darwinizmu i teorii psychoanalizy w naukach społecznych i 

refleksji etycznej w XIX i XX w.; 

E.4.1. analizuje wybrane interpretacje socjologiczne odnoszące się do przemian życia społecznego w 

XX w.; 

E.4.2. przedstawia współczesne spory etyczne wokół uprawnień i granic poznawczych nauki. 

 

3. Rządzący i rządzeni. Uczeń: 

A.7.1. wyjaśnia pojęcie obywatel i obywatelstwo w polis ateńskiej i w republikańskim Rzymie; 

A.7.2. wyjaśnia recepcję antycznego pojęcia obywatel w późniejszych epokach, z uwzględnieniem 

Rzeczypospolitej przedrozbiorowej; 

B.7.1. charakteryzuje zakres władzy cesarza, papieża i króla oraz ich wzajemne relacje w 

średniowieczu; opisuje zakres władzy samorządu miejskiego w średnio wiecznym mieście; 

B.7.2. analizuje relikty świata feudalnego w późniejszych epokach; 

C.7.1. analizuje funkcjonowanie staropolskiego parlamentaryzmu na tle porów naw czym; 

C.7.2. analizuje i ocenia zjawisko oligarchizacji życia politycznego i rozwoju klienteli jako 

nieformalnego systemu władzy w I Rzeczypospolitej; 



D.7.1. analizuje, na wybranych przykładach, zjawisko rewolucji społeczno-politycznej i je go ideowe 

korzenie; 

D.7.2. analizuje, na wybranych przykładach, ruch anarchistyczny; 

E.7.1. analizuje, na wybranych przykładach, działalność opozycji politycznej w PRL; 

E.7.2. objaśnia pojęcie antyutopii, odwołując się do prac Orwella i Huxleya. 

4. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Uczeń: 

A.9.1. charakteryzuje, na wybranych przykładach, antyczne wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy 

ojczyzny oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej 

późniejszych epok; 

A.9.2. charakteryzuje antyczny wzorzec obywatela oraz jego recepcję w polskiej myśli i praktyce 

politycznej późniejszych epok; 

B.9.1. charakteryzuje, na wybranych przykładach, koncepcje polityczne władców z dynastii 

piastowskiej; 

B.9.2. charakteryzuje oraz ocenia, na wybranych przykładach, rolę ludzi Kościoła w bu dowie państwa 

polskiego; 

C.9.1 charakteryzuje, na wybranych przykładach, postawy obywateli wobec wyzwań epoki (XVI–XVIII 

w.); 

C.9.2. charakteryzuje spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej; 

D.9.1 charakteryzuje i ocenia polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego 

oraz nurtu realizmu politycznego; 

D.9.2. charakteryzuje spory o ocenę dziewiętnastowiecznych powstań narodowych; 

E.9.1. charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., 

oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń; 

E.9.2. charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różno rodne formy 

oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania. 
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Sprawdziany – 20p. 

Kartkówki – 10p. 
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