
Przedmiotowy system oceniania z historii 

 

 dla klasy V 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: 
• zna sposób mierzenia czasu, którym posługują się ludzie w Europie 
• rzymski system zapisywania liczb 
• zna pojęcia: nasza era (n.e.), przed naszą erą (p.n.e.), wiek (stulecie),  historia, tysiąclecie 
• zna zasady ustalania wieku i połowy wieku  
• rozumie pojęcie: rewolucja neolityczna 
• potrafi porównać koczowniczy tryb życia z osiadłym 
• zna nazwy rzek, nad którymi powstały pierwsze cywilizacje 
• potrafi zlokalizować w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamii), 

cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie i Chiny) 

• rozumie pojęcia: państwo, faraon, monarchia 
• potrafi zlokalizować w czasie i przestrzeni cywilizację starożytnego Egiptu 
• przedstawić warunki naturalne panujące w Egipcie 
• potrafi rozpoznać starożytne pismo egipskie 
• rozumie pojęcia: politeizm (wielobóstwo), mumia, piramida 



• rozumie pojęcia: Biblia, monoteizm (jedynobóstwo), Stary Testament, Nowy Testament, judaizm, 
Dekalog 

• potrafi wyjaśnić różnicę między monoteizmem a politeizmem 

• Potrafi zlokalizować na mapie Grecję i Ateny 
• Zna najważniejszych bogów greckich 
• Rozumie pojęcie: bogowie olimpijscy 
• wyjaśnić, jak mieszkańcy Grecji wyobrażali sobie bogów 
• potrafi przedstawić najważniejsze podobieństwa i różnice między igrzyskami rozgrywanymi w starożytności 

i współcześnie 
• rozumie pojęcia: Akropol, Partenon, tragedia, komedia 
• potrafi opisać wygląd ateńskiego Akropolu 
• potrafi wskazać różnice między grecką tragedią a komedią 
• rozumie pojęcia: Imperium Rzymskie, legion, imperium, republika, cesarstwo 

 potrafi zlokalizować na mapie Italię i Rzym 
 potrafi przedstawić warunki życia mieszkańców starożytnego Rzymu 
 potrafi wyjaśnić, do czego służyły amfiteatry i akwedukty 
 zna postać: Jezusa Chrystusa 
 rozumie pojęcia: tolerancja religijna, Ewangelia, chrześcijaństwo, Kościół, chrześcijanie 
 potrafi opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa 
 przyczyny rozłamu chrześcijaństwa 
 

 zna postać: Karola Wielkiego 
 

 zna postacie: Grzegorza VII, Henryka IV 

 zna nazwy zakonów rycerskich utworzonych przez krzyżowców 
 rozumie pojęcia: krucjata (wyprawa krzyżowa), zakon rycerski 
 cele istnienia zakonów rycerskich 
 zna stany średniowiecznego społeczeństwa 
 rozumie pojęcia: stan, rycerstwo, lenno, senior, wasal,  
 potrafi przedstawić prawa oraz obowiązki seniora i wasala 

• przedstawić cechy charakterystyczne wzoru osobowego średniowiecznego rycerza 

 zna najważniejsze budowle średniowiecznego miasta 
 główne zajęcia mieszkańców średniowiecznych miast 
 rodzaje prac wykonywanych przez średniowiecznych chłopów 
 rozumie pojęcia: mury miejskie, rynek, ratusz, mieszczanin, cech 
 potrafi wyjaśnić, czym różniło się średniowieczne miasto od średniowiecznej wsi 

 zna postacie: Mieszka I, Dobrawy 
 nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w IX w. 
 legendy dotyczące początków państwa polskiego 
 pojęcia: Słowianie, Piastowie, Polanie 
 
 wymienić najważniejsze przyczyny chrztu Polski 
 zna daty: 1000, 1025 
 zna postacie: Bolesława Chrobrego, biskupa Wojciecha 

• rozumie pojęcia: polis, demokracja 
• na czym polegała demokracja ateńska 
 

• zna postać: Mahometa 
• rozumie pojęcia: Arabowie, islam, muzułmanin, Koran 

 zna postać: Ottona I 
 rozumie pojęcie: Słowianie 
 potrafi wymienić państwa słowiańskie utworzone w X w. 

pojęcia: rycerz, rycerz bez skazy 
 

 
 rozumie pojęcia: benedyktyni, franciszkanie 
 



 rozumie pojęcie: zjazd gnieźnieński 
 potrafi opowiedzieć o zjeździe gnieźnieńskim 

 pojęcia: rozbicie dzielnicowe Polski, Krzyżacy (zakon krzyżacki) 
 potrafi wyjaśnić przyczyny i okoliczności pojawienia się Krzyżaków na ziemiach polskich 
 zna postać: Władysława Łokietka 
 zna postać: Kazimierza Wielkiego 
 zna pojęcia: uniwersytet, zjazd monarchów w Krakowie 
 wyjaśnić przyczyny założenia Akademii Krakowskiej 
 zna daty: 1370 
 postacie: Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły 
 postanowienia umowy o unii zawartej w Krewie 
 rozumie pojęcie: unia personalna 
 wyjaśnić przyczyny unii polsko-litewskiej 
 wskazać na mapie państwo polsko-litewskie po zawarciu unii 
 rozumie pojęcia: wielka wojna, pierwszy pokój toruński 
 wskazać na mapie Grunwald 
 zna postać Kazimierza Jagiellończyka 
 okres, w którym istniała w Polsce monarchia dziedziczna 
 rozumie pojęcia: monarchia dziedziczna, monarchia elekcyjna, wojna trzynastoletnia, drugi pokój 

toruński, lenno, Prusy Zakonne, Prusy Królewskie 
 rozumie pojęcia: przywilej, szlachta, przywilej szlachecki, posłowie, sejm walny 
 przedstawić dokonania Mikołaja Kopernika 

 

 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 

 przykładowe obowiązki mieszkańców najdawniejszej Polski 
  
 Zna postacie: Bolesława Krzywoustego, Anonima tzw. Galla  



conajmniej tydzień wcześniej, poprzedzony lekcją powtórzeniową 

 

PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY 

 

1. Początki cywilizacji 

2. Starożytna Grecja 

3. Antyczny Rzym 

4. Czasy średniowiecza 

5. Społeczeństwo średniowiecznej Europy 

6. Polska pierwszych Piastów 

7. Polska rozbita na dzielnice i zjednoczona 

8. Polska i Litwa 

 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 dwukrotnego 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 

 


