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WYMAGANIA edukacyjne NA OCENY ŚRÓDROCZNE i ROCZNE 

dla uczniów klasy IV  przedmiotu HISTORIA 

 
 

L.p. Wymagania na ocenę 
 

dopuszczającą 
 

dostateczną 
 

dobrą bardzo dobrą celującą 

1. Uczeń wie czym jest historia i 

czym zajmuje się historyk, 

archeolog. Uczeń mierzy i 

oblicza czas kalendarzowy 

Uczeń wymienia w 

kolejności 

chronologicznej epoki 

w dziejach człowieka, 

rozpoznaje rodzaje 

źródeł historycznych 

 

Rozumie znaczenie 

źródeł historycznych w 

pracy historyka, podaje 

konkretne przykłady; 

wyjaśnia; po co  

uczy się historii; 

wyjaśnia dlaczego 

należy szanować 

dziedzictwo 

historyczne; 

Uczeń wie, jakie 

funkcje pełni muzeum 

 

Uczeń rozumie 

korzyści wynikające z 

poznania swojej 

historii i historii swojej 

rodziny; rozumie 

wpływ wydarzeń 

historycznych na  

teraźniejszość oraz 

wpływ współczesnych 

zdarzeń, także  

z własnego życia na 

kształtowanie się 

przyszłej historii; 

 

uczeń zna lokalne 

zabytki i opisuje ich 

dzieje;  

2. Uczeń zna symbole narodowe, 

najważniejsze święta narodowe 

i państwowe. 

Uczeń potrafi 

wytłumaczyć 

znaczenie symboli 

narodowych i 

najważniejszych świąt 

narodowych i 

państwowych. 

Uczeń rozumie, że 

mamy obowiązek  

chronić nasze symbole 

narodowe i okazywać 

im szacunek. 

 

 Uczeń, posługując się 

przykładami, 

opowiada, jak godło 

Polski zmieniało się na 

przestrzeni wieków. 

 

3. Uczeń wie, co to są: źródło 

historyczne, legenda, zabytek. 

Uczeń zna legendy o 

początkach państwa 

polskiego. 

Uczeń opowiada 

legedy o początkach 

państwa polskiego. 

Uczeń rozumie 

znaczenie legend w 

poznawaniu 

Uczeń potrafi 

opowiedzieć legendy 

związane z różnymi 
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przeszłości. Wymienia 

przykłady legend 

związanych z różnymi 

regionami  

Polski. Wskazuje 

elementy realne i 

fikcyjne w legendzie.  

 

regionami Polski. 

Uczeń wymienia 

przykłady zabytków, 

które można zobaczyć 

w skansenie. 

4. Uczeń zna różne rodzaje 

zegarów, 

wskazuje podstawowe  

podziały czasu stosowane w 

historii  

(wiek, tysiąclecie, era). 

 

Uczeń umieszcza 

wydarzenia na osi 

czasu; wie, co to jest 

chronologia; określa na 

podstawie daty rocznej 

wiek i jego połowę 

(w odniesieniu do 

naszej ery), oblicza 

czas, który upłynął 

między wydarzeniami 

z okresu naszej ery, 

uczeń wie, w jakim 

celu i gdzie 

sporządzono pierwsze 

kalendarze.  

Rozumie, jakie 

znaczenie w 

poznawaniu i nauce 

historii ma 

chronologia. 

Uczeń rozumie, 

dlaczego inaczej 

liczymy czas w 

odniesieniu do 

okresów przed naszą 

erą i naszej ery. Na 

podstawie daty rocznej 

określa wiek (w 

odniesieniu do czasów 

przed naszą erą). 

 

Uczeń na podstawie 

daty rocznej określa 

połowę wieku (w 

odniesieniu do czasów 

przed naszą erą). 

5. Uczeń wie, co to są mapa i plan; 

wie, co to jest: tytuł mapy, 

legenda mapy. 

Uczeń wie, jakie są 

rodzaje map i planów 

historycznych. 

Wskazuje na mapie 

konkretne miejsca i 

określa ich 

przynależność 

państwową. 

Wskazuje różnice 

między mapą dawną i 

współczesną. 

Uczeń rozumie 

znaczenie czytania 

mapy dla poznania 

zjawisk i procesów 

historycznych. 

6. Uczeń wie, co to są: ojczyzna, 

patriotyzm, region. 

Uczeń wie, co to jest mała 

ojczyzna; Uczeń zna 

pojęciagwary,stroju 

Uczeń rozumie 

znaczenie małej 

ojczyzny w swoim 

życiu i w historii; 

Uczeń wskazuje na 

Uczeń znajduje 

informacje na temat 

swojej małej ojczyzny; 

Uczeń opowiada 

o zwyczajach swojego 

Uczeń rozumie 

znaczenie lokalnych 

zwyczajów jako 

elementu polskiej 

kultury. 

Uczeń wyjaśnia 

pochodzenie słowa 

„patriota". 
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regionalnego. mapie i nazywa region, 

w którym mieszka. 

Uczeń wskazuje na 

mapie i  nazywa 

główne regiony 

współczesnej Polski. 

 

 

regionu: gwarze, stroju 

regionalnym, 

potrawach. 

7. Uczeń wie kim byli: 

Mieszko I, Dobrawa, Bolesław 

Chrobry, Kazimierz Wielki, 

królowa Jadwiga, Władysław 

Jagiełło, Zawisza Czarny, 

Mikołaj Kopernik, Augustyn 

Kordecki, hetman Stefan 

Czarniecki, Jan III Sobieski, 

Tadeusz Kościuszko, Jan 

Henryk Dąbrowski, Józef 

Wybicki, Romuald Traugutt, 

Maria Skłodowska -Curie, Józef 

Piłsudski, Eugeniusz 

Kwiatkowski, "Zośka", "Alek", 

"Rudy",Witold Pilecki,, papież 

Jan Paweł II; wie czym była 

"Solidarność". 

Uczeń opowiada o 

chrzcie Polski, 

pierwszym królu i 

zjeździe w Gnieźnie, 

reformach Kazimiera 

Wielkiego, unii polsko-

litewskiej, bitwie pod 

Grunwaldem, 

krakowskich żakach, 

Potopie szwedzkim, 

budowie Gdyni, 

żołnierzach 

niezłomnych, 

"Solidarności" i jej 

bohaterach. 

Uczeń wymienia 

przyczyny i skutki 

wydarzeń o doniosłym 

znaczeniu dla 

kształtowania 

tożsamości kulturowej 

oraz sytuuje je w czasie 

(chrzest Polski, zjazd w 

Gnieźnie, reformy 

Kazimierza Wielkiego, 

unia polsko-litewska, 

bitwa pod 

Grunwaldem, założenie 

Akademii 

Krakowskiej, Potop 

szwedzki, budowa 

Gdyni, Bitwa pod 

Racławicami, Bitwa 

pod Wiedniem, 

rozbiory Polski, 

utworzenie Legionów 

Polskich, powstania 

narodowe). 

Uczeń rozumie 

znaczenie omawianych 

wydarzeń i 

poszczególnych 

postaci; wskazuje na 

mapie nabytki i straty 

terytorialne, rozumie 

proces rozwoju kultury 

i państwowości 

polskiej. 

 

Uczeń ocenia postacie 

i wydarzenia o 

doniosłym znaczeniu 

dla kształtowania 

polskiej tożsamości 

kulturowej. 
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Sposoby sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów: 
Na lekcjach historii ocenie podlegają  wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane poprzez:  

1) prace pisemne:  

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez 

nauczyciela zakres materiału trwająca jedną godzinę lekcyjną (z jednego działu materiału) 

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,  

2) odpowiedź ustną 

3) projekty grupowe;  

4) pracę w grupach. 


