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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
Z HISTORII W KL. IV 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 

 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MAJĄ ZA ZADANIE: 

 
✓ Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i rozwoju umiejętności. 
✓ Motywowanie ucznia do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań humanistycznych. 
✓ Wspieranie ucznia w dążeniu do sukcesu. 
✓ Dawanie uczniowi poczucia bezpieczeństwa przez jasno określone kryteria wymagań i kryteria oceniania. 
✓ Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach edukacyjnych ucznia, a także o ich trudnościach i brakach w zdobywaniu wiedzy i 

umiejętności. 
✓ Umożliwienie nauczycielom doskonalenia (ewaluacji) ich pracy (metod i warsztatu) dydaktyczno-wychowawczej. 

 
 
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UWZGLĘDNIAJĄ: 
 
I. Zasady ogólne. 
II. Obszary podlegające ocenie. 
III. Kryteria ocen / wymagania. 
IV. Indywidualizowanie wymagań. 
V. Metody i kryteria sprawdzania osiągnięć uczniów. 
VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach i postępach. 
VII. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 
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I. Zasady Ogólne. 
 

1. Z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania uczeń zostaje zapoznany na początku każdego roku szkolnego. 
2. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności podlega sprawdzeniu poprzez: sprawdzian1, kartkówkę2, zadania domowe, odpowiedź ustną, 

pracę na lekcji, analizę źródła historycznego (w tym ilustracji, map, wykresów), opcjonalnie pracę długoterminową. 
3. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych bez ponoszenia konsekwencji. Za nieprzygotowanie 

uznaje się brak: zeszytu ćwiczeń (jeśli jest przewidziany w danym roku szk.), zadania domowego oraz nieprzygotowanie się z bieżącego 
materiału (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, testów, diagnoz, prac długoterminowych i zajęć, na których 
wystawiana jest ocena semestralna i końcowa). 

4. Drugie nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
5. Nieprzygotowanie do zajęć zgłasza uczeń na początku lekcji, po sprawdzeniu listy obecności. 
6. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, (jeśli w danym roku jest przewidziany). 
7. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. Każdy sprawdzian poprzedzony jest powtórzeniem wiadomości i 

zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do dziennika lekcyjnego). 
8. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym (lub w którejś z innych obowiązujących procedur oceniania), ma obowiązek 

poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. 

9. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (np. w formie 
odpowiedzi ustnej) sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania. 

10. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu po upływie 2 tygodni od jego rozdania, może być poproszony (bez uprzedzenia) przez nauczyciela do 
jego napisania podczas lekcji. 

11. Absencja na lekcji nie zwalnia ucznia z uzupełnienia zaległości. 
12. Kartkówki mogą być niezapowiedziane. 
13. Uczniowie, którzy napisali sprawdzian na ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy oceny. Poprawa jest dobrowolna, ale musi odbyć 

się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Przy ustalaniu oceny śródrocznej/rocznej brana jest pod uwagę ocena poprawiona. 
 

 
1 OBEJMUJE MATERIAŁ 1 DZIAŁU 
2 OBEJMUJE MATERIAŁ TRZECH OSTATNICH LEKCJI 
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14. Ocenę niedostateczną z pozostałych form, z wyjątkiem pracy na lekcji, uczeń ma prawo poprawić na najbliższej lekcji następującej po tej, 
na której otrzymał ocenę niedostateczną. W przypadku absencji chorobowej uczeń poprawia ocenę na najbliższej lekcji, na której będzie 
obecny. 

15. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać do wglądu poprawione prace pisemne w terminie dwóch tygodni (w przypadkach losowych 
termin może ulec przesunięciu) od daty ich pisania. 

16. Nauczyciel przedstawia uczniom na każdych zajęciach cele lekcji oraz kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenianiu 
wiedzy i umiejętności ucznia. 

17. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za: wykonane prace nadobowiązkowe (ustalone z nauczycielem), udział w konkursach 
przedmiotowych – mogą one wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej i rocznej. 

18. Uczeń ma prawo do dodatkowej – ustnej motywacji oceny. 
19. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom. 
20. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w poszczególnych obszarach podlegających ocenie. 
21. Przy ustalaniu oceny rocznej brana jest pod uwagę ocena śródroczna. 
22. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej, z uwzględnieniem zasad opisanych w p. 13 i 14, nauczyciel bierze pod uwagę: 

a) stopnie ucznia z poszczególnych obszarów według następującej kolejności: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, analizy tekstów 

źródłowych, praca na lekcji, prace domowe i prace długoterminowe, % z diagnozy, 

b) systematyczność, zaangażowanie i wkład pracy w osiąganiu postępów dotyczących wiedzy i umiejętności. 
 

23. Nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia (rodziców, opiekunów) o 
przewidywanej ocenie. 

 
 
 
 
 
 
 

II. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 
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1. WYPOWIEDZI PISEMNE 
 

diagnoza, sprawdzian / test, kartkówka, zadanie domowe, praca długoterminowa, ćwiczenia. 
 

UCZEŃ: 
✓ pisze na temat i zgodnie z tematem, 
✓ pisany tekst jest uporządkowany i spójny, 
✓ zachowuje cechy charakterystyczne dla form wypowiedzi, 
✓ przestrzega zasad ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, 

 
• przedstawia przebieg wydarzeń w chronologicznym układzie, 

• odtwarza i porządkuje wydarzenia, 

• rozpoznaje i wyraża relacje czasowo – przestrzenne, 

• dostrzega wydarzenia w kontekście przyczynowo – skutkowym, 

• wskazuje podobieństwa i różnice: wydarzeń, przemian, zjawisk, 

• buduje wypowiedź bogatą w realia historyczne, używa poprawnie pojęć historycznych, 

• odróżnia: opinię od faktów historycznych; fikcję literacką od prawdy historycznej, 

• odróżnia informacje istotne od mniej ważnych, 

• dostrzega znaczenie dosłowne i przenośne, 

• wyjaśnia znaczenie pojęć, wyrażeń na podstawie ich kontekstu, 

• używa odpowiednich argumentów, zajmuje stanowisko, ocenia fakty, 
• zauważa problem i potrafi go zdefiniować, znaleźć sposób rozwiązania i przedstawić tok swojego myślenia, 

• integruje wiedzę z różnych dziedzin, źródeł, 

• samodzielnie charakteryzuje określone elementy wiedzy – wydarzenia, postacie historyczne, 

• odwołuje się do fragmentów tekstu celem budowania własnego komentarza, 

• uzasadnia własne zdanie przez odwołanie się do tekstu i posiadanej wiedzy, 

• korzysta z objaśnień pojęć, wyrażeń, symboli, skrótów, 

• świadomie wyszukuje i przedstawia określone treści, odczytuje i korzysta z ilustracji, map, linii chronologicznej, tabeli i innych środków, 
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• wybiera treści, które są mu potrzebne w pracy, 

• aktywnie słucha i wykonuje własne notatki. 

 

Skala procentowa ocen prac pisemnych 
 

 
 

Ocena 
 

Skala procentowa 

celująca 96% - 100% 

bardzo dobra 86% - 95% 

dobra 70% - 85% 

dostateczna 50% - 69% 

dopuszczająca 30% - 49% 

niedostateczna poniżej 30% 
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2. WYPOWIEDZI USTNE 
 

odpowiedź ustna, prezentacja, aktywność na lekcji. 

 
UCZEŃ: 

✓ posługuje się terminologią przedmiotową i poprawną polszczyzną, 
✓ buduje wypowiedź w sposób jasny, w odpowiedniej formie. 

 

• wypowiada się poprawnie stosując terminy historyczne, 

• przedstawia przebieg wydarzeń w chronologicznym układzie, 

• stosuje słownictwo określające następstwo w czasie, 

• buduje wypowiedź bogatą w realia historyczne, 

• wypowiada się poprawnie na temat wydarzeń, postaci, faktów, 

• używa odpowiednich argumentów, zajmuje stanowisko, ocenia fakty historyczne, 

• wyraża własny punkt widzenia w przekonywujący sposób, 

• świadomie korzysta ze źródeł informacji, wiedzy o otaczającym go świecie, 

• analizuje i ocenia wypowiedź przez zadawanie pytań, 

• uczestniczy w rozmowie, dyskusji, 

• szanuje opinie innych. 



Szkoła Podstawowa nr 27 w Bydgoszczy 
 

 
 

3. WYSZUKIWANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI, ANALIZA TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH 
 

UCZEŃ: 
✓ potrafi korzystać z różnych źródeł informacji: podręcznika, encyklopedii, słowników, albumów, wydawnictw multimedialnych, 
środków masowego przekazu, tabel, ilustracji, map, schematów, foliogramów, linii chronologicznej i innych. 

 

• potrafi wyszukać informacje i wybrać najistotniejsze zagadnienia, 

• korzysta ze źródeł informacji kierując się wskazanymi kryteriami, 

• zdobyte informacje stosuje do rozwiązania problemów, 

• stosuje wiadomości w działaniach typowych i nietypowych: porównuje, analizuje, ocenia, udowadnia, wartościuje 

• integruje wiedzę z różnych przedmiotów, źródeł, 

• próbuje / potrafi dokonywać oceny wiarygodności źródła informacji. 
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III Kryteria ocen: 
 

TABELA KRYTERIÓW OCEN 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI PRACA NA LEKCJI 

 
 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ 
otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu minimalnym, 
umożliwiającym kontynuowanie edukacji na wyższym poziomie nauczania, z pomocą nauczyciela wykonuje zadania 
wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, oraz pamięta podstawowe 
określenia i definicje. 

 

• uczeń dysponuje niepełną, 

 

Przy pomocy nauczyciela lub kolegów 
 

• jest biernym uczestnikiem 
fragmentaryczną wiedzą określoną potrafi wykonać proste polecenie zajęć, ale nie przeszkadza w 
programem, 
• przy pomocy nauczyciela potrafi 

wymagające zastosowania 
podstawowych umiejętności 

ich prowadzeniu, 
• włącza się do pracy na 

wyjaśnić znaczenie prostych pojęć, 
• w minimalnym stopniu 
opanowuje zagadnienia omawiane na 

wymaganych w procesie uczenia się 
historii: 

• szeregowanie wydarzeń w 

wyraźne polecenie 
nauczyciela, 
• przy dużej pomocy 

lekcji, 
• sporadycznie wykazuje się 

ciągach chronologicznych, 
• dostrzeganie związków między 

nauczyciela potrafi odtworzyć 
efekty pracy kolegów i 

wybranymi informacjami przyrodą, osadnictwem, gospodarką i odwzorować zaprezentowane 

historycznymi, 
• poważne braki w obszarze wiedzy 

kulturą, 
• opisywanie środowiska 

przez innych elementy 
wiedzy. 

historycznej może usunąć w dłuższym geograficznego, w którym rozgrywają  

okresie czasu. się wydarzenia z przeszłości, 
• rozróżnianie podstawowych 

 

 typów źródeł informacji historycznej, 
• rozumienie prostego tekstu 

 

 źródłowego.  

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ 
Otrzymuje uczeń , który w stopniu podstawowym opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej, samodzielnie wykonuje zadania wynikające z wymagań podstawy programowej, rozwiązuje zadania o 
średnim stopniu trudności, umie praktycznie wykorzystać wiedzę. 

 

• opanował podstawowe elementy 

 

• dysponuje podstawowymi 

 

• współpracuje z grupą w 

wiadomości programowych umiejętnościami umożliwiającymi realizacji zadań przy wsparciu 
pozwalające mu na rozumienie 
najważniejszych zagadnień 
omawianych na lekcji, 

uzupełnienie braków i luk w wiedzy 
niezbędnej do dalszego kształcenia, 
• sytuuje wydarzenia w czasie i 

kolegów i nauczyciela, 
• w czasie lekcji wykazuje 
się aktywnością sporadyczną, 
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• zna i rozumie podstawowe 
pojęcia, 

• zna podstawowe źródła wiedzy o 
przeszłości, wyciąga proste wnioski z 
otrzymanych informacji, 

• potrafi wiązać elementy tradycji z 
życiem współczesnym, 

• w opracowaniach pisemnych 
popełnia błędy merytoryczne, które 
potrafi samodzielnie poprawić po 
uwagach nauczyciela . 

przestrzeni oraz w związkach 
przyczynowo-skutkowych, 

• potrafi pod kierunkiem 
nauczyciela skorzystać z 
podstawowych źródeł informacji 
historycznej, 

• potrafi wykonać proste zadania 
pisemne oparte na podręczniku lub 
innych źródłach wiedzy. 

(pracuje bez zapału, ale nie 
przeszkadza innym). 

 
 

OCENĘ DOBRĄ 
Otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, planuje, organizuje i ocenia własną pracę, umie pracować w zespole. oraz 

umie powiązać logicznie fakty, genezę wydarzeń i zjawisk. 

 

• zna i rozumie większość 
zagadnień poruszanych na lekcji, 

• zna i rozumie większość pojęć, 
• prawidłowo posługuje się 
terminologią historyczną 
(wskazuje cechy pojęć, wie, że 
możliwa jest zmiana znaczenia 
niektórych pojęć w czasie), 

• odtwarza fragmenty 
rzeczywistości historycznej na 
podstawie źródeł i literatury, 

• ustosunkowuje się do dzieł sztuki 
w kategoriach estetycznych, 
obserwuje i wyciąga wnioski, 

• rozumie treść faktów 
historycznych oraz ich przyczyny i 
skutki, 

• dobrze opanował wiedzę 
wymaganą programem ( choć od 
czasu do czasu popełnia błędy ) umie 
powtórzyć i uogólnić to, co usłyszał 
od nauczyciela lub przeczytał w 
podręczniku i innych źródłach wiedzy. 

 

• potrafi umiejętnie wykorzystać 
zdobytą wiedzę do uzasadnienia 
swego stanowiska i argumentowania 
ocen przeszłości, 

• samodzielnie poszukiwać 
związków przeszłości z 
teraźniejszością i dostrzegać analogie 
historyczne, 

• potrafi wyjaśnić przyczyny różnic 
w interpretacji faktów, 

• dobrze posługuje się mapą 
historyczną (potrafi odczytać zawarte 
w niej informacje i posługiwać się 
legendą mapy), 
• potrafi pod kierunkiem 
nauczyciela analizować teksty 
źródłowe i porównywać dostrzeżone 
w nich zjawiska, 

• potrafi samodzielnie 
opracowywać na piśmie zagadnienia 
historyczne wskazane przez 
nauczyciela, korzystając z różnych 
źródeł. 

 

• czynnie uczestniczy w 
lekcji, 

• wykonuje polecenia 
nauczyciela, 

• aktywny na lekcji, choć nie 
jest pomysłodawcą, realizuje 
chętnie cudze pomysły, 

• zadania powierzone przez 
nauczyciela lub grupę 
wykonuje samodzielnie, 

• pomaga innym, nigdy nie 
przeszkadza w pracy. 



Szkoła Podstawowa nr 27 w Bydgoszczy 
 

 

 
 
 

 
 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ 
Otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, rozwiązuje 

problemy w sposób twórczy, wykorzystuje umiejętności w nowych sytuacjach, potrafi efektywnie pracować w zespole, 

poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, umiejętnie rozwiązuje problemy. potrafi 

samodzielnie dokonać analizy i przyczyn pewnych wydarzeń z dziejów cywilizacji. 

 

• opanował materiał przewidziany 
programem, 

• dysponuje wiedzą wykraczającą 
poza materiał podręcznikowy, w tym 
również wiedzą z dziejów swojego 
regionu, 

• dostrzega ciągłość i zmienność w 
różnych formach życia społecznego 
(państwo, przemiany w gospodarce, 
strukturze społecznej, obyczajowości, 
religii, sztuce itp.), 

• rozwiązuje zadania dodatkowe, 
zlecone przez nauczyciela, o średnim 
stopniu trudności, 

• zna i rozumie wszystkie pojęcia 
wprowadzane na lekcjach, potrafi się 
nimi posługiwać w różnych 
poznawczych. 

 

• sprawnie korzysta ze wszystkich 
dostępnych i wskazanych przez 
nauczyciela źródeł informacji, 

• potrafi, korzystając ze wskazówek 
nauczyciela, dotrzeć do dodatkowych 
źródeł informacji, 

• samodzielnie rozwiązuje 
problemy i zadania postawione przez 
nauczyciela, posługując się zdobytymi 
umiejętnościami, 

• próbuje interpretować źródła, 
porównując relacje stron, ocenia ich 
wiarygodność i przydatność, 

• integruje wiedzę zdobytą ze 
źródeł różnego typu oraz potrafi ją 
wyrazić w wypowiedzi ustnej lub 
pisemnej, 

• potrafi poprawnie rozumować w 
kategoriach przyczynowo- 
skutkowych, wykorzystując wiedzę 
przewidzianą programem nie tylko z 
zakresu historii, ale również 
pokrewnych przedmiotów, 

• potrafi dobrze argumentować 
swoje wypowiedzi, oceniać zjawiska, 
procesy i wydarzenia oraz uogólniać 
zdobytą wiedzę. 

 

• formułuje i przedstawia na 
forum publicznym (klasowym) 
własne opinie – bierze czynny 
udział w debatach, 
dyskusjach, 

• podejmuje i wykonuje 
zadania o charakterze 
dobrowolnym, 

• wykazuje się aktywną 
postawą w klasie, poproszony 
nigdy nie odmawia wykonania 
dodatkowych zadań, aktywnie 
uczestniczy w rozwiązywaniu 
zadań realizowanych przez 
grupę, często wykazuje 
własną inicjatywę. 
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OCENĘ CELUJĄCĄ 
otrzymuje uczeń, który posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej oraz potrafi wiązać 

teorię z faktami, konstruować własne wnioski i spostrzeżenia, samodzielnie poszerza wiedzę, korzystając z różnych 

źródeł informacji i prezentuje efekty swojej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowania, wykonuje 

nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe, uczestniczy w historycznych konkursach 

pozaszkolnych lub jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim   oraz 

laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej. 

 

• posiada pełną wiedzę określoną 
wymaganiami postawy programowej 
i potwierdza ją w toku lekcyjnym i 
pozalekcyjnym, 

• rozwija własne zainteresowania 
historyczne, 

• dodatkowa wiedza jest efektem 
samodzielnych poszukiwań i 
przemyśleń, 
• posługuje się bardzo bogatym 
słownictwem charakterystycznym dla 
nauki historycznej, 

• systematycznie wzbogaca swą 
wiedzę przez czytanie książek i 
artykułów o treści historycznej. 

 

• nie tylko potrafi korzystać z 
różnych źródeł informacji wskazanych 
przez nauczyciela, ale również potrafi 
samodzielnie zdobyć wiadomości, 

• potrafi nie tylko poprawnie 
rozumować kategoriami ściśle 
historycznymi, ale również umie 
powiązać problematykę historyczną z 
zagadnieniami poznanymi w czasie 
lekcji innych przedmiotów, 
• wyraża samodzielny, krytyczny 
(ale oparty na rzetelnej wiedzy) 
stosunek do określonych zagadnień z 
przeszłości, 

• potrafi udowodnić swoje zdanie 
używając odpowiedniej argumentacji, 
syntetyzować szczegółowe 
informacje, 

• samodzielnie interpretuje źródła, 
potrafi łączyć zawarte w nich 
informacje. 

 

• autentycznie 
zainteresowany tym, co dzieje 
się na lekcji, 

• podejmuje się z własnej 
woli realizacji różnych zadań, 
wykazując inicjatywę i 
pomysłowość, służąc swą 
wiedzą członkom grupy, 

• podejmuje się 
opracowania materiałów, 
przygotowywanych dowolną 
techniką, o dużych walorach 
poznawczych, służących 
innym uczniom. 

 
 
 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą. 
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IV Indywidualizowanie wymagań 
 

1. WSPIERANIE UCZNIÓW ZDOLNYCH 

• zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych, 

• prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji, 

• zachęcanie do czytania fachowej literatury, czasopism, 

• wykonywanie pomocy dydaktycznych, folderów, plakatów i makiet tematycznych, 

• proponowanie uczniom nowinek książkowych, ciekawych programów telewizyjnych, 

• zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi, 

• przygotowywanie do konkursów i olimpiad o tematyce historycznej. 

 

2. WSPIERANIE UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH PROBLEMACH 
EDUKACYJNYCH 

 
1. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie 

 

a) w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego 
tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć 
odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi ). 

b) podobnie postępować przy powtórkach pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie 
się z danego materiału ( dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie 
i odpytywanie ). 

c) podczas oceniania ucznia (bieżącego, półrocznego i rocznego), bierze się pod uwagę w 
szczególności: 

− możliwości ucznia, oraz jego ograniczenia, 

− wkład pracy, 

− zaangażowanie, 

− samodzielność w wykonywanych działaniach, 

− motywację do pracy, 

− systematyczność, 

− postępy w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. 

2. Uczniowie słabowidzący 
 

− właściwe umiejscowienie dziecka w klasie ( zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w 
pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność ) 

− udostępnianie tekstów ( np. testów sprawdzających wiedzę ) w wersji powiększonej 

− podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska 

− zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na 
patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową ( wydłużanie czasu na 
wykonanie określonych zadań ) 

− częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności 
doznań wzrokowych. 
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3. Uczniowie słabosłyszący 

 

− w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy ( m.in. 
zapisanie nowego tematu, nowych i ważniejszych pojęć, dat ) 

− konieczne jest aktywizowanie dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, 
podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, 
mimiką twarzy 

− nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do dziecka niesłyszącego, zadawać 
pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować go do lepszej 
koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu. 

4. Specyficzne trudności w uczeniu się: 
 

− wobec uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią stosuje się zalecenia poradni zawarte w 
orzeczeniu. 

− uczniowie z dysleksją, dysgrafią w czasie prac pisemnych otrzymują więcej czasu na jej wykonanie 
lub wykonują mniejszą ilość zadań w określonym czasie. 

− prace pisemne uczniów z wymienionymi dysfunkcjami oceniane są tylko pod kątem 
merytorycznym. 

− uczeń z dysfunkcjami może uzyskać dodatkową pomoc od nauczyciela (wskazówki) w czasie prac 
pisemnych, jak i przy odpowiedziach ustnych, uczeń ma możliwość wykonywania dodatkowych 
prac domowych w celu poprawienia ocen. 

 
V. Metody i kryteria sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

METODY KRYTERIA OCENIANIA 
MIN. LICZBA OCEN W 

PÓŁROCZU 

 

Wypowiedzi 
pisemne 

sprawdziany, 
zadania domowe, 

prace 
długoterminowe, 

• poprawność merytoryczna 

• odpowiednia forma, kompozycja – 
posługiwanie się określoną formą wypowiedzi, 
przejrzystość zapisu 

• temat, treść – zrozumienie tematu, 
samodzielność myślenia, wnioskowanie 

• dobór odpowiedniego słownictwa 
historycznego 

 

1 

 
 
 

 
Wypowiedzi 

ustne 

• zgodność z tematem 

• znajomość zagadnienia 

• dobór odpowiedniego słownictwa 

• stosowanie terminów historycznych 

• poprawność językowa 

• umiejętność kojarzenia różnych informacji i 
wyciągania wniosków 

• jasność, płynność wypowiedzi 
• sposób prezentacji 

 

1 

 

Praca na lekcji 

Obserwacja ucznia uwzględniająca: 
przygotowanie do lekcji, 
wypowiedzi na lekcji, pracę w grupie, 
posługiwanie się pomocami naukowymi (mapy, 

 
Wg ustaleń n-la 
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 tablice graficzne, atlasy, słowniki itp.)  

 

 
Analiza źródła 
historycznego 

• umiejętność określenia rodzaju źródła 

• analizy zewnętrznej i wewnętrznej źródła 
• wyszukiwania i kojarzenia różnych faktów i 

wyciągania wniosków 

• umiejętność odróżniania faktów od opinii, 
charakteryzowania obiektywizmu autora i 
jego intencji 

 

1 

 

VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach i postępach 
 

− zebrania z rodzicami, 

− drzwi otwarte, 

− spotkania indywidualne, 
 

VII. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej. 

 

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacyjną jeśli spełnia warunki takie jak: 
a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne; 
b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 
c) aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć; 
d) napisanie każdej pracy pisemnej; 
e) usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 
f) systematyczne wykonywanie zadań domowych; 
g) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych wymaganych 

przez nauczyciela i wynikających z realizowanego programu nauczania; 
h) systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności 
i) spotkały go zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego 

przedmiotu. 
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie 

wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 uczeń lub jego rodzice składają do nauczyciela w 

terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 
zasadności wniosku, o którym mowa w punkcie 2 oraz ustalić termin i sposób poprawy 
przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 
obowiązków ucznia określonych w punkcie1. Wniosek niespełniający tych kryteriów 
zostaje rozpatrzony negatywnie. 

6. Nauczyciel przypomina wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega. 
7. Nauczyciel przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonuje sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczny. 
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8. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie 
postępowania. 
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Wczoraj i dziś  
Rozkład materiału do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej 
Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe) z podstawy programowej 

Temat Materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń: Liczba 
godzin 

Rozdział I: Z historią na Ty 

1. Historia – nauka o 
przeszłości  

 

– historia jako nauka o przeszłości; 
– historia a baśnie i legendy; 
– efekty pracy historyków i archeologów; 
– źródła historyczne, ich przykłady oraz podział. 

– wyjaśnia, na czym polega praca historyka (III.1) 
– rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych (III.3) 
– odróżnia historię od dziejów legendarnych 
(III.4) 

1 

2. Historia wokół nas  
 

– znaczenie pamiątek rodzinnych; 
– drzewo genealogiczne – sposób przedstawienia 
historii rodziny; 
– „wielka” i „mała” ojczyzna; 
– patriotyzm jako miłość do ojczyzny; 
– sposoby wyrażania patriotyzmu; 
– „małe ojczyzny” i ich tradycje; 
– znaczenie terminów: tradycja, drzewo 
genealogiczne, ojczyzna, region, mała ojczyzna, 
patriotyzm. 

– zbiera informacje na temat historii swojej 
rodziny, gromadzi pamiątki rodzinne i opowiada o 
nich (I.1) 
– poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi 
dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne 
zabytki i opisuje ich dzieje (I.2) 
– wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury 
polskiej z właściwymi regionami (II.3) 

1 

3. Mieszkamy w Polsce – państwo polskie i jego krainy historyczne; 
– mój region częścią Polski; 
– naród polski jako zbiorowość posługująca się tym 
samym językiem, mająca wspólną przeszłość i 
zamieszkująca to samo terytorium; 
– dziedzictwo narodowe; 
– polskie symbole narodowe; 
– polskie święta państwowe ; 
– znaczenie terminów: naród, kraina historyczna, 
symbole narodowe, Polonia. 

– zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn 
narodowy), najważniejsze święta narodowe i 
państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie 
(II.1) 
– wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury 
polskiej z właściwymi regionami (II.3) 
 

 

1 
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4. Czas w historii
   
 

– chronologia i przedmiot jej badań; 
– oś czasu i sposób umieszczania na niej dat; 
– podstawowe określenia czasu historycznego 
(data, okres p.n.e. i n.e., tysiąclecie, wiek); 
– cyfry rzymskie oraz ich arabskie odpowiedniki; 
– epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, 
nowożytność, współczesność oraz ich daty 
graniczne. 

– wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i 
posługuje się pojęciami chronologicznymi (III.2) 
 
 

1 

5. Obliczanie czasu w 
historii 
 

– obliczanie upływu czasu między poszczególnymi 
wydarzeniami; 
– określanie, w którym wieku doszło do danego 
wydarzenia; 
– podział czasu na wieki i półwiecza. 

– wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i 
posługuje się pojęciami chronologicznymi (III.2) 

1 

6. Czytamy mapę i 
plan 

– podobieństwa i różnice między mapą a planem; 
– znaczenie mapy w pracy historyka; 
– odczytywanie informacji z planu  
i mapy historycznej; 
– najstarsze mapy świata. 

– rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych (III.3) 
 
 

1 

Powtórzenie materiału i sprawdzian wiadomości z rozdziału I 2 

Rozdział II: Od Piastów do Jagiellonów 

1. Mieszko I i chrzest 
Polski 

– 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, Słowianie, 
Piastowie. 

– zna legendy o początkach państwa polskiego 
(II.1) 
– sytuuje w czasie i opowiada o księciu Mieszku i 
czeskiej Dobrawie (IV.1) i chrzcie Polski  
– Piastowie. […] Ród Piastów – legendy związane 
z rodem (treści dodatkowe – 1) 
– chrzest Polski (treści dodatkowe – 2) 

1 

2. Bolesław Chrobry – 
pierwszy król Polski
  

 

– misja świętego Wojciecha  
u Prusów; 
– zjazd gnieźnieński i pielgrzymka cesarza Ottona 
III; 

– sytuuje w czasie i opowiada o Bolesławie 
Chrobrym – pierwszym królu Polski i zjeździe w 
Gnieźnie (IV.2)  
– misja św. Wojciecha (treści dodatkowe – 2) 

1 
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– wojny Bolesława Chrobrego  
z sąsiadami i przyłączenie nowych ziem; 
– koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski; 
– znaczenie terminów: misja, Prusowie, relikwie, 
cesarz, arcybiskupstwo, biskupstwo, koronacja, 
gród, drużyna, wojowie. 

 
 
 

*W średniowiecznym 
klasztorze 

– 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: zakon, reguła zakonna, 
skryptorium, mnich, klasztor. 

– zakony w Polsce. Rozwój piśmiennictwa i 

rolnictwa (treści dodatkowe – 4, 

nieobowiązkowe) 

 

1 

3. Polska Kazimierza 
Wielkiego  
 

– 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 terminu: żak, uniwersytet. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o ostatnim z 
Piastów – Kazimierzu Wielkim (IV.3) 
–  sytuuje w czasie i opowiada o […] krakowskich 
żakach (IV.5) 
 

1 

*Rycerze i zamki – średniowieczni rycerze i ich rola; 
– funkcje i wygląd zamków; 
– od pazia do rycerza; 
– uzbrojenie rycerskie; 
– turnieje rycerskie; 
– kodeks rycerski; 
– znaczenie terminów: rycerz, zamek, paź, giermek, 
pasowanie, kopia, fosa, herb. 

–  zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje 

(treści dodatkowe – 5, nieobowiązkowe) 

 

1 
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4. Jadwiga i Jagiełło – 
unia polsko-litewska 

 

– objęcie władzy przez Jadwigę; 
– zasługi Jadwigi dla polskiej kultury, nauki i sztuki; 
– przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej w 
Krewie; 
– okoliczności objęcia władzy  
w Polsce przez Władysława Jagiełłę; 
– skutki zawarcia unii polsko-litewskiej; 
– zagrożenie ze strony Krzyżaków; 
– znaczenie terminów: unia, Jagiellonowie. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o królowej 
Jadwidze, Władysławie Jagielle […] i unii polsko-
litewskiej […] (IV.4) 

 
 

1 

5. Zawisza Czarny i 
bitwa pod 
Grunwaldem 

– postać Zawiszy Czarnego; 
– bitwa pod Grunwaldem i biorący w niej udział 
rycerze. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o […] Zawiszy 
Czarnym […] (IV.4)  
 

1 

6. Mikołaj Kopernik – 
wielki astronom  

– Mikołaj Kopernik i jego życie; 
– odkrycie Mikołaja Kopernika  
i powiedzenie Wstrzymał Słońce  
i ruszył Ziemię; 
– dokonania Kopernika spoza dziedziny astronomii; 
– znaczenie terminu: astronomia. 

–  sytuuje w czasie i opowiada  o Mikołaju 
Koperniku […] (IV.5) 
 

1 

Powtórzenie materiału i sprawdzian wiadomości z rozdziału II 2 

Rozdział III: Wojny i upadek Rzeczypospolitej 

1. Jan Zamoyski  i złoty 
wiek Polski 

– Złoty wiek w dziejach Rzeczypospolitej; 
– kariera polityczna i wojskowa Jana Zamoyskiego; 
– Zamość – miasto renesansowe; 
– znaczenie terminów: szlachta, kanclerz, hetman. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o Janie Zamoyskim 
– wodzu i mężu stanu (IV.6) 
– złoty wiek kultury polskiej […] (treści 
dodatkowe – 6) 

1 

2. XVII wiek – stulecie 
wojen 

– 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. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o bohaterach 
wojen XVII wieku: przeorze Augustynie 
Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu 
Janie III Sobieskim (IV.7) 

 
 

1 
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*Czasy 
stanisławowskie 

– ideały epoki oświecenia; 
– dokonanie króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego; 
–  ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej i jej 
znaczenie; 
– kultura doby stanisławowskiej oraz jej 
przedstawiciele; 
–  zabytki budownictwa i architektury polskiej 2 
poł. XVIII w.; 
– znaczenie terminów: Szkoła Rycerska, kadet, 
mecenas, obiady czwartkowe. 

 – obiady czwartkowe króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Rozkwit kultury za ostatniego 

króla  (treści dodatkowe – 9, nieobowiązkowe)  

 

1 

3. Tadeusz Kościuszko 
na czele powstania 

– sytuacja Rzeczypospolitej w XVIII w.; 
– Konstytucja 3 maja; 
– rozbiory Polski dokonane przez Rosję, Prusy i 
Austrię; 
– dowództwo Tadeusza Kościuszki w powstaniu w 
1794 r.; 
– bitwa pod Racławicami i rola kosynierów; 
– klęska powstania i III rozbiór Polski; 
– znaczenie terminów: rozbiory, konstytucja, 
powstanie, kosynierzy. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o Tadeuszu 
Kościuszce i kosynierach spod Racławic (IV.8) 
– zna […] najważniejsze święta narodowe i 
państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie 
(II.1.) 

1 

4. Legiony Polskie i 
hymn narodowy 

– 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, hymn 
państwowy. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o Janie Henryku 
Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim 
hymnie (IV.9) 
– zna symbole narodowe ([…] hymn narodowy) 
[…] (II.1) 

 
 
 

1 

5. Romuald Traugutt i 
powstanie styczniowe 

– branka i wybuch powstania styczniowego; 
– wojna partyzancka; 
– funkcjonowanie państwa powstańczego; 

–  sytuuje w czasie i opowiada o Romualdzie 
Traugutcie i powstańczym państwie (IV.10)  

 

1 
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– Romuald Traugutt dyktatorem powstania; 
– represje po upadku powstania styczniowego; 
– znaczenie terminów: zabór rosyjski, działalność 
konspiracyjna, branka, wojna partyzancka, 
dyktator, Syberia. 

 

6. Maria Skłodowska-
Curie – polska 
noblistka 

– edukacja Marii Skłodowskiej na ziemiach 
polskich; 
– tajne nauczanie i Latający Uniwersytet; 
– kariera naukowa Marii Skłodowskiej-Curie; 
– Nagrody Nobla przyznane Marii Skłodowskiej-
Curie; 
– polscy nobliści; 
– znaczenie terminów: tajne nauczanie, Nagroda 
Nobla, rad, polon, laureat. 

– sytuuje w czasie i opowiada o laureatce 
Nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie (IV.11) 
 

 

 

1 
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Rozdział IV: Ku współczesnej Polsce 

1. Józef Piłsudski i 
niepodległa Polska 

– Wybuch I wojny światowej; 
– udział Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego w 
działaniach zbrojnych podczas I wojny światowej; 
– odzyskanie niepodległości przez Polskę; 
– Józef Piłsudski Naczelnikiem Państwa; 
– walki o ustalenie granic  
II Rzeczypospolitej i Bitwa Warszawska; 
– Narodowe Święto Niepodległości; 
– znaczenie terminów: I wojna światowa, II 
Rzeczpospolita, Naczelnik Państwa, orlęta 
lwowskie. 

–  sytuuje w czasie i opowiada o Józefie 
Piłsudskim i jego żołnierzach (IV.12) 
– Bitwa Warszawska. Ocalenie Polski przed 
najazdem bolszewickim (treści dodatkowe – 11) 
– zna […] najważniejsze święta narodowe i 
państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie 
(II.1.) 

 
 

1 

*Bitwa 
Warszawska 

– Rosja Sowiecka i komunizm; 
– wojna polsko-bolszewicka; 
– Bitwa Warszawska i jej legenda; 
– 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego. 

11. Bitwa Warszawska. Ocalenie Polski przed 

najazdem bolszewickim  
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2. Eugeniusz 
Kwiatkowski i budowa 
Gdyni 

– problemy odrodzonej Polski; 
– zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego na polu 
gospodarczym – budowa portu w Gdyni, Centralny 
Okręg Przemysłowy; 
– Gdynia polskim oknem na świat; 
– znaczenie terminów: Wolne Miasto Gdańsk. 

– sytuuje w czasie i opowiada o Eugeniuszu 
Kwiatkowskim i budowie Gdyni (IV.13) 
 

1 

3. Zośka, Alek i Rudy – 
bohaterscy harcerze 

– wybuch II wojny światowej; 
– sytuacja społeczeństwa polskiego pod niemiecką 
okupacją; 
– działalność Armii Krajowej; 
– Szare Szeregi (Zośka, Alek, Rudy); 
– akcja pod Arsenałem; 
– powstanie warszawskie jako wyraz patriotyzmu 
młodego pokolenia; 
– znaczenie terminów: okupacja, Armia Krajowa, 
Szare Szeregi. 

– sytuuje w czasie i opowiada o „Zośce”, „Alku”, 
„Rudym” i „Szarych Szeregach” (IV.14) 
 

1 

4. „Żołnierze 
niezłomni” 

– przejęcie władzy w powojennej Polsce przez 
komunistów 
– polityka komunistów wobec polskiego podziemia; 
– działalność wojenna i powojnna Witolda 
Pileckiego;  
– postawa Danuty Siedzikówny, ps. Inka – 
znaczenie terminów: komuniści, obozy zagłady, 
opozycja antykomunistyczna, „żołnierze niezłomni”. 

– sytuuje w czasie i opowiada o żołnierzach 
niezłomnych – Witoldzie Pileckim i Danucie 
Siedzikównie, „Ince” (IV.15) 

 
 

1 

5. Jan Paweł II – 
papież pielgrzym 

– dzieciństwo i początki kapłaństwa Karola Wojtyły; 
– opozycyjna rola Kościoła  
w czasach komunizmu; 
– wybór Karola Wojtyły na papieża; 
– pielgrzymki papieża do ojczyzny (Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!); 
– wsparcie Kościoła dla opozycji; 
– Jan Paweł II jako papież pielgrzym; 
– znaczenie terminów: papież, teologia, 
pielgrzymka, konklawe, kardynał, prymas, 

– sytuuje w czasie i opowiada o papieżu Janie 
Pawle II (IV.16) 

1 
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pontyfikat. 

6. „Solidarność” i jej 
bohaterowie 

– warunki życia w PRL;  
– strajki robotnicze i powstanie NSZZ „Solidarność”; 
– bohaterowie „Solidarności”: Lech Wałęsa i Anna 
Walentynowicz,  
– wprowadzenie stanu wojennego i represje 
przeciwko opozycji; 
– przełom 1989 r. i upadek komunizmu; 
– znaczenie terminów: strajk, związek zawodowy, 
solidarność, stan wojenny, Okrągły Stół, 
demokracja. 

– sytuuje w czasie i opowiada o „Solidarności” i 
jej bohaterach (IV.17) 

1 
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