
Przedmiotowy system oceniania z historii 

 

 dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Kończewicach 

1. Cele oceniania:  

o diagnoza osiągnięć uczniów: 

 dostarczanie uczniowi informacji o tym , czy aktywność i postępy w 

nauce prowadzą go do założonego celu, 

 dostarczanie uczniowi informacji o postępach i trudnościach w nauce, 

posiadanych wiadomościach i umiejętnościach oraz wskazanie braków, 

 dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach dziecka, 

o wspieranie rozwoju ucznia: 

 umożliwienie uczniowi poprawy ( nadrobienia ) w/w zaległości, 

motywowanie ucznia do systematycznej pracy i osiąganie coraz 

lepszych wyników w nauce, 

 wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijania poczucia 

odpowiedzialności za osobiste postępy bądź ich brak, 

o motywowanie ucznia do pracy, 

o informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: 

 ustalenie stopnia opanowania wiedzy, 

 zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności, 

 zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania, 

 dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiąganych przez 

ucznia umiejętności w celu przedsięwzięcia odpowiednich środków 

pomocy w nauce, 

 przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzania umiejętności ( 

sprawdziany końcowe ). 

1. Oceny stosowane w ocenianiu – zgodne ze statutem szkoły.  

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  

 

 ocena niedostateczna – uczeń nie opanował podstawowych umiejetności – praca z 

mapą, osią czasu, tekstem źródłowym, ikonografiką. Nawet przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi wykonać najprostszych zadań 

 ocena dopuszczająca – uczeń: 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: współczesność, przeszłość, historia, 

historycy, legenda, baśń 

– rozróżnia przeszłość od współczesności 

– rozróżnia fikcję (np. baśń) od rzeczywistości historycznej 

– potrafi krótko scharakteryzować, czym zajmują się historycy 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: ojczyzna, patriotyzm 

– podaje przykłady świąt rodzinnych 

– podaje przykłady pamiątek rodzinnych 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: państwo, region, naród 

– wskazuje na mapie państwo polskie i jego granice 

– zna poprawną nazwę państwa polskiego 



– przy pomocy nauczyciela używa terminów chronologicznych (data, tysiąclecie, wiek) 

– umieszcza daty na osi czasu 

– przy pomocy nauczyciela określa, w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie 

– poprawnie wskazuje wydarzenie wcześniejsze w czasach p.n.e. 

– oblicza upływ czasu między wydarzeniami w ramach jednej ery 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: mapa, plan 

– dostrzega różnice między mapą a planem 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: plemię, Słowianie 

– wie, kto był pierwszym historycznym władcą Polski 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: koronacja, gród, wojowie 

– opisuje wygląd grodu średniowiecznego 

– wie, że Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski 

– wyjaśnia, dlaczego historycy nadali królowi Kazimierzowi przydomek „Wielki” 

– opisuje wygląd średniowiecznego zamku 

– wie, kim był Władysław Jagiełło 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: rycerz, miecz, herb 

– opisuje wygląd i cechy rycerza 

– wie, kim był Mikołaj Kopernik 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: potop szwedzki, husaria, 

Jasna Góra 

– opisuje wygląd i uzbrojenie husarii 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: rozbiory, powstanie 

– wymienia państwa, które dokonały rozbiorów 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem: hymn państwowy 

– zna nazwisko autora hymnu państwowego 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: zabory, zabór rosyjski, 

– wyjaśnia, dlaczego Polacy zorganizowali powstanie 

– charakteryzuje taktykę walki partyzanckiej 

– wyjaśnia, dlaczego Polacy nie mogli odbywać edukacji w języku polskim 

– wie, kiedy i z jakiej okazji obchodzimy święto państwowe w dniu 11 listopada 

– wskazuje na mapie Polski Gdynię 

– wie, kiedy i gdzie wybuchła II wojna światowa 

– przy pomocy opisuje sytuację narodu polskiego pod niemiecką okupacją 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem: obozy koncentracyjne 



– przy pomocy nauczyciela opisuje politykę Niemiec wobec ludności żydowskiej 

– wyjaśnia, kto objął rządy w państwie polskim po zakończeniu II wojny światowej 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem: papież 

– wie, kim był Karol Wojtyła 

– podaje miasto, w którym urodził się Karol Wojtyła 

– wie, jak się nazywał pierwszy przywódca związku zawodowego „Solidarność” i późniejszy 

prezydent 

 ocena dostateczna – uczeń powinien posiadać podstawowa wiedzę faktograficzną, 

czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, 

opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak:, opis, porównanie, 

określenie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w 

kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu  

 ocena dobra –uczeń  powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie 

ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, opanować umiejętności 

przedmiotowe , tj. dokonywać oceny zdarzenia; , umiejętnie posługiwać się mapą, osią 

czasu, korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, dostrzegać 

przyczyny i skutki wydarzeń historycznych  

 ocena bardzo dobra -  uczeń musi wykazać się nie tylko  dużą wiedzą na poziomie 

ponadpodstawowym, lecz także powinien samodzielnie wyciągać wnioski, dostrzegać 

przyczyny i skutki wydarzeń, wyrażać własną opinię , bez problemu posługiwać się 

osią czasu i mapa, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej 

miejscowości, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel i integrować wiedzę 

uzyskaną z różnych źródeł, 

 ocena celująca – uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie rozwiązuje 

problemy; potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji, aby poszerzyć swą wiedzę 

historyczną; zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne; wyraża własne zdanie i 

popiera je logiczną argumentacją; opanował bardzo dobrze materiał przewidziany 

programem. 

 

 

3. Formy sprawdzania wiedzy  

 Sprawdzian w formie testu po każdym omówionym rozdziale – zapowiedziany 

conajmniej tydzień wcześniej, poprzedzony lekcją powtórzeniową 

 

PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY 

1. Z historią na Ty. 

Uczeń: 

- odróżnia przeszłość od teraźniejszości i przyszłości 

- wskazuje przyczynę i skutek wydarzenia historycznego 

- podaje przykłady źródeł materialnych i niematerialnych 

- charakteryzuje archeologię jako nauke pomocnicza historii 

- wie, co to są pamiątki rodzinne I jaka jest ich rola w podtrzymywaniu tradycji rodzinnych 

wie, czym jest ojczyzna I “mała ojczyzna” 

- umie wyjasnić, czym jest patriotyzm, 



- wyjaśnia pochodzenie nazwy Polska, 

- rozpoznje i opisuje polskie symbole narodowe, 

-wie, jak zrobić drzewo genealogiczne 

 

2. Czas i mapa w historii 

Uczeń: 

- porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej 

- okresla, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie 

- umieszcza daty wydarzeń na osi czasu 

- układa chronologicznie epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, 

współczesność 

- odczytuje informacje z osi czasu i zaznacza na niej daty wydarzeń 

- interpretuje mapę historyczną, korzystając z symboli umieszczonych w legendzie 

 

3. Od Piastów do Jagiellonów 

 

– słowiańskie pochodzenie Polaków 

– legendarne początki państwa polskiego 

– książę Mieszko I pierwszym historycznym władcą Polski 

– małżeństwo Mieszka I z Dobrawą 

– chrzest Mieszka I i jego znaczenie 

– znaczenie terminów: plemię, dynastia, Słowianie, Piastowie 

– misja świętego Wojciecha w Prusach 

– zjazd gnieźnieński i pielgrzymka cesarza Ottona III  

– wojny Bolesława Chrobrego z sąsiadami i przyłączenie nowych ziem 

– koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski 

– znaczenie terminów: poganin, misja, relikwie, cesarz, arcybiskupstwo, koronacja, gród, 

wojowie 

– zakony chrześcijańskie  

– życie w klasztorze 

– wpływ zakonów na rozwój średniowiecznego rolnictwa 

– rola zakonów w rozwoju wiedzy i średniowiecznego piśmiennictwa 

– najstarsze zakony na ziemiach polskich i ich znaczenie 

– znaczenie terminów: post, klasztor, skryptorium, pergamin 

– Kazimierz Wielki ostatnim królem z dynastii Piastów 

– reformy Kazimierza Wielkiego 

– zjazd monarchów w Krakowie – uczta u Wierzynka 

– umocnienie granic państwa – zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną 

– utworzenie Akademii Krakowskiej 

– znaczenie terminów: uniwersytet, żak 

– średniowieczni rycerze i ich rola 

– od pazia do rycerza 

– uzbrojenie rycerskie 

– funkcje i wygląd zamków 

– turnieje i obyczajowość rycerska 

– kodeks rycerski 

– objęcie władzy przez Jadwigę 

– zasługi Jadwigi dla polskiej kultury, nauki i sztuki 

– przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie 

– zagrożenie ze strony Krzyżaków 



– okoliczności objęcia władzy w Polsce przez Władysława Jagiełłę 

– skutki zawarcia unii polsko-litewskiej 

– znaczenie terminów: unia, Jagiellonowie 

– Zawisza Czarny jako wzór rycerza 

 

– bitwa pod Grunwaldem i biorący w niej udział rycerze 

– znaczenie terminów: rycerz, miecz, kopia, herb, kodeks honorowy 

– Mikołaj Kopernik i jego życie 

– odkrycie Mikołaja Kopernika i powiedzenie: wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię 

– dokonania Kopernika spoza dziedziny astronomii 

– znaczenie terminu „astronomia” 

 

4. Wojny i upadek Rzeczypospolitej 

– kariera polityczna Jana Zamoyskiego 

– kariera wojskowa Jana Zamoyskiego 

– Zamość – miasto stworzone przez Jana Zamoyskiego 

– Akademia Zamojska – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie 

– znaczenie terminów: szlachta, kanclerz, hetman, Carstwo Rosyjskie 

– potop szwedzki, rola Stefana Czarnieckiego 

– obrona Jasnej Góry i rola przeora Augustyna Kordeckiego 

– król Jan III Sobieski i jego zwycięstwa nad Turkami 

– rola husarii w polskich sukcesach militarnych 

– znaczenie terminów: potop szwedzki, husaria, wielki wezyr, odsiecz, epidemia 

– ideały epoki oświecenia 

– dokonania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

– ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej i jej znaczenie 

– kultura doby stanisławowskiej oraz jej przedstawiciele – „obiady czwartkowe” 

– sytuacja Rzeczypospolitej w XVIII w. 

– Konstytucja 3 maja 

– rozbiory Rzeczypospolitej przeprowadzone przez Rosję, Prusy i Austrię 

– dowództwo Tadeusza  Kościuszki w powstaniu w 1794 r.  

– bitwa pod Racławicami i rola kosynierów 

– klęska powstania i III rozbiór Rzeczypospolitej 

– znaczenie terminów: reformy, rozbiory, konstytucja, powstanie, kosynierzy, zaborcy 

– losy Polaków po upadku Rzeczypospolitej 

– Legiony Polskie we Włoszech i panujące w nich zasady 

– generał Jan Henryk Dąbrowski i jego rola w stworzeniu Legionów Polskich 

– Józef Wybicki – autor Mazurka Dąbrowskiego 

– znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego 

– Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski 

– znaczenie terminów: emigracja, legiony, hymn państwowy 

– Romuald Traugutt – życie przed wybuchem powstania styczniowego 

– branka i wybuch powstania styczniowego 

– wojna partyzancka 

– funkcjonowanie państwa powstańczego 

– Romuald Traugutt dyktatorem powstania 

– represje po upadku powstania styczniowego 

– znaczenie terminów: zabór rosyjski,  branka, państwo podziemne, wojna partyzancka, 

zesłanie 

– edukacja M. Skłodowskiej-Curie na ziemiach polskich 



– tajne nauczanie i Latający Uniwersytet 

– kariera naukowa M. Skłodowskiej- Curie 

– Nagrody Nobla przyznane M. Skłodowskiej-Curie 

– polscy nobliści 

– znaczenie terminów: tajne nauczanie, Nagroda Nobla, laureat 

 

5. Ku współczesnej Polsce 

 

– działalność Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową 

– udział Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego w działaniach zbrojnych podczas I wojny 

światowej 

– odzyskanie niepodległości przez Polskę 

– walki o ustalenie granic II Rzeczypospolitej i Bitwa Warszawska 

– Józef Piłsudski naczelnikiem państwa 

– Narodowe Święto Niepodległości 

– 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego   

– problemy odrodzonej Polski 

– zaślubiny Polski z morzem 

– zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego na polu gospodarczym – budowa portu w Gdyni, 

Centralny Okręg Przemysłowy 

– Gdynia polskim „oknem na świat”  

– wybuch II wojny światowej 

– sytuacja społeczeństwa polskiego pod niemiecką okupacją 

– Szare Szeregi (Zośka, Alek, Rudy)  

– akcja pod Arsenałem 

– batalion „Zośka” w powstaniu warszawskim 

– powstanie warszawskie jako wyraz patriotyzmu młodego pokolenia 

– polityka Niemiec wobec ludności żydowskiej 

– obozy koncentracyjne 

– raporty Witolda Pileckiego 

– represje komunistów i śmierć Witolda Pileckiego 

– polityka komunistów wobec polskiego podziemia 

– postawa Danuty Siedzikówny, ps. Inka  

– opozycyjna rola Kościoła w czasach komunizmu 

– wybór Karola Wojtyły na papieża  

– pielgrzymki papieża do ojczyzny 

– wsparcie Kościoła dla opozycji 

– Jan Paweł II jako papież pielgrzym 

– kryzys PRL w latach 70. XX w. 

– działalność opozycyjna 

– strajki robotnicze i powstanie związku zawodowego „Solidarność” 

– bohaterowie „Solidarności” – L. Wałęsa, A. Walentynowicz, A. Gwiazda 

– wprowadzenie stanu wojennego i represje przeciwko opozycji 

– przełom 1989 r. i upadek komunizmu 

 Kartkówka z 2 ostatnich tematów. 

 Ocena za aktywność – 3 plusy = ocena celująca 

 Dodatkowe zadania tj. plakaty, albumy itd. 

 Praca w grupie 

 Udział w konkursach przedmiotowych 



 za udział w konkursie międzygminnym ucz. otrzymuje ocenę 6 do dziennika, miejsce 

na podium – ocena wyżej z przedmiotu 

 za udział w apelach o tematyce historycznej– pochwała  i ocena 5 do dziennika 

 

4. Sposób zapowiadania   

Sprawdziany po omówionym  rozdziale zapowiadane są  conajmniej tydzień wcześniej 

– informacja zapisana w dzienniku, uczniowie zapisują do zeszytu wraz z zakresem 

materiału. 

 

Kartkówki obejmują nie więcej niż 2 ostatnie tematy I mogą być zapowiedziane bądź 

nie.  

 

5. Wagi statutowe i indywidualne (przedmiotowe)  

W odniesieniu do sprawdzianów, kartkówek, pracy w grupie, aktywności i pracy 

domowej w ocenianiu stosuje się  wagi zgodne ze statutem. W przypadku 

dodatkowych prac, np. plakat, album, lapbook itp. waga ustalana jest adekwatnie do 

stopnia trudności zadania. 

 

6. Przeliczniki ze sprawdzianów i testów  

ze sprawdzianów i testów stosuje się w szkole jednolity przelicznik na ocenę 

            100%-95% ocena celująca 

            86%-95% ocena bardzo dobra 

            71%-85% ocena dobra 

            50%-70% ocena dostateczna 

            40%-49% ocena dopuszczająca 

            <40% ocena niedostateczna 

 

7. Przypadki nieobecności – sposób zaliczania 

Sprawdzian – sposób zaliczenia zgodny z zapisem w statucie. 

Kartkówki – nie podlegają zaliczeniu 

8. Nieprzygotowanie do zajęć – zgłaszanie i ilość 

Uczeń ma możliwość jednokrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze (brak zeszytu, 

ksiązki, ćwiczenia, jak i nieznajomość trzech ostatnich tematów, brak pracy domowej). Należy 

poinformować n-la o nieprzygotowaniu zaraz po wejściu do klasy. Możliwość taka nie 

obowiązuje podczas zapowiedzianych sprawdzianów, kartkowek czy powtórzenia materiału z 

rozdziału.  

 

9. Zadania domowe 

Na lekcji historii przewiduje się zadawanie prac domowych, najczęściej w formie ćwiczeń 

bądź kart pracy. 



Zadanie domowe jest zapisane przez nauczyciela do dziennika, obowiązkiem ucznia jest 

zapisać informację do zeszytu. 

Ocenie podlega poprawność wykonania zadań, za które przydzielane są punkty przeliczane na 

ocenę zgodnie ze szkolnym przelicznikiem. 

Pracę domową uczeń powinien wykonać samodzielnie. Zadaniem rodzica jest wyłącznie 

nadzór nad tym aby uczeń wykonał zadanie i wykonał je z należytą starannością.  

Za niewykonaną pracę domową (lub celowe zapomnienie zeszytu) uczniowi wpisuje się 

uwagę w kategorii wykonywanie obowiązków szkolnych. 

 

11. Dostosowanie oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z 

opiniami i orzeczeniami) 

Zgodne z zaleceniami zawartymi w dokumencie z ppp. 

12. Poprawa sprawdzianów  

 uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy sprawdzianu w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania 

 obowiązkiem nauczyciela jest zapisanie w dzienniku obu ocen, jeżeli uczeń 

sprawdzian poprawiał 

 

13. Dodatkowe ustalenia 

14. Ocenę końcową ustalamy na podstawie średniej ważonej, zgodnie ze statutem szkoły:  

 

Ocena semestralna / 

roczna 

Średnia 

ważona 

celujący >5,50 

bardzo dobry 4,51 – 5,50 

dobry 3,51 – 4,50 

dostateczny 2,51 – 3,50 

dopuszczający 1,51 – 2,50 

niedostateczny <1,51 

 

15. Procedura Podwyższenia Przewidywanej Oceny Rocznej 

 

Zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły 

 

Opracował: 

Diana Rawińska 


