
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA IV 

 

OPRACOWANIE: ALICJA SZAFRAN-JARZEMBOWSKA 

 
 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm. ) i Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

I.   Chronologia historyczna. 

Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, 

wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza upływ czasu między wydarzeniami hi-

storycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością. 

II.   Analiza i interpretacja historyczna. 

Uczeń odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji; pozy-

skuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania dotyczące przy-

czyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych i współczesnych. 

III.  Tworzenie narracji historycznej. 

Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi po-

jęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić. 

IV.  Zainteresowanie problematyką społeczną. 

Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym – zadaje pytania „dlaczego jest tak, jak 

jest?" i „czy mogłoby być inaczej?" oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania. 

V.  Współdziałanie w sprawach publicznych. 

Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1.  Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym.  

 Uczeń: 

1) wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka; 

2) podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania; 

3) wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu oraz wskazuje przykłady praw i obowiązków przysługują-

cych poszczególnym członkom rodziny; 

4) wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych; 

5) charakteryzuje społeczność szkolną z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków; 

6) podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole; 

7) tłumaczy, odwołując się do przykładów, na czym polega postępowanie sprawiedliwe; 

8) wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja; 

9) podaje przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich rozwiązywania. 
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2.  „Mała Ojczyzna”.  

 Uczeń: 

1) opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy spo-

łeczno-gospodarcze; 

2) zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „małej 

Ojczyzny”; 

3) wskazuje na  planie  miejscowości, siedzibę władz  lokalnych i  na  przykładach omawia za-

kres działań oraz sposoby powoływania władz. 

3.  Ojczyzna.  

Uczeń: 

1) wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych, symboli państwowych i    

miejsc ważnych dla pamięci narodowej; 

2) wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski; 

3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce i na wybranych przykładach opisuje 

ich kulturę i tradycje oraz wymienia miejsca największych skupisk Polaków na świecie. 

4.  Państwo.  

Uczeń: 

1) wyjaśnia,  w  czym  wyraża   się  demokratyczny  charakter  państwa  polskiego, używając po-

jęć: wolne wybory, wolność słowa, wolne media, konstytucja; 

2) wymienia organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: parlament, prezydent, rząd, sądy i omawia  

najważniejszą  funkcję k ażdego z tych organów w systemie politycznym; 

3) podaje przykłady praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) omawia wybrane prawa dziecka i podaje, gdzie można  się zwrócić, gdy są one łamane. 

5.  Społeczeństwo.  

Uczeń: 

1) wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej społeczny podział; 

2) opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie; 

3) podaje przykłady ważnych problemów współczesnej Polski, korzystając z różnych źródeł informa-

cji (od osób dorosłych, z prasy, radia, telewizji, Internetu). 

6.  Wspólnota europejska. Uczeń opowiada o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej, używając 

pojęć: Unia Europejska, europejska solidarność, stosunki międzynarodowe, oraz rozpoznaje symbo-

le unijne: flagę i hymn Unii Europejskiej (Oda do radości). 

7.  Problemy ludzkości.  

Uczeń: 

1) wyjaśnia, co oznacza powiedzenie: „świat stał się mniejszy” i wskazuje przyczyny tego zjawiska; 

2) opisuje i ocenia na przykładach wpływ techniki na środowisko naturalne i życie człowieka; 

3) wymienia pożytki i niebezpieczeństwa korzystania z mediów elektronicznych; 

4) opowiada o przejawach nędzy na świecie oraz formułuje własną opinię o działaniach pomoco-

wych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe; 

5) wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie. 
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8. Historia jako dzieje.  

Uczeń: 

1) odróżnia  historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów 

przeszłości; 

2) wyjaśnia, na czym polega praca historyka; 

3) podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić. 

9.  Fundamenty Europy.  

Uczeń: 

1) wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej; 

2) opisuje życie w Atenach peryklejskich, używając  pojęć: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy 

(Zeus, Atena, Apollo), mity (Herakles, Odyseusz), olimpiada; 

3) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając  pojęć i terminów: prawo rzymskie, drogi, wodo-

ciągi; 

4) opisuje narodziny chrześcijaństwa i jego rozpowszechnianie w czasach starożytnych. 

10. Państwo polskie za Piastów.  

 Uczeń: 

1) opowiada legendy o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie, a także rozpoznaje cechy 

charakterystyczne legendy; 

2) wskazuje na mapie Gniezno i państwo Mieszka I; 

3) opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiając je w czasie i używając pojęć: plemię, gród, drużyna, 

książę; 

4) opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława 

Chrobrego i Ottona III; 

5) wskazuje na mapie Kraków i państwo Kazimierza Wielkiego, umiejscawiając je w czasie; 

6) opowiada o panowaniu Kazimierza Wielkiego, z uwzględnieniem powstania Akademii Krakow-

skiej i uczty u Wierzynka. 

11.  Mnisi.  

Uczeń: 

1) opisuje klasztor średniowieczny i tryb życia mnichów, używając pojęć: zakon, reguła, ubóstwo; 

2) charakteryzuje postać św. Franciszka z Asyżu. 

12. Rycerze.  

 Uczeń: 

1) charakteryzuje zamek średniowieczny i jego mieszkańców; 

2) opisuje charakterystyczne cechy wzoru osobowego średniowiecznego rycerza. 

13. Mieszczanie.  

Uczeń: 

1) opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz, samorząd 

miejski, rynek, mury miejskie; 

2) porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym. 

14. Chłopi.  

Uczeń: 

1) opisuje warunki życia na wsi średniowiecznej; 

2) porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina. 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU 

15.  Odkrycie Nowego Świata.  

Uczeń: 

1) umieszcza Krzysztofa Kolumba i jego pierwszą odkrywczą wyprawę w czasie i w przestrze-

ni; 

2) opisuje odkrycie Krzysztofa Kolumba, używając  pojęć: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń 

palna; 

3) wymienia następstwa wypraw odkrywczych dla Europy i dla Ameryki. 

16.  Mikołaj Kopernik i jego odkrycie.  

Uczeń: 

1) opowiada o życiu Mikołaja Kopernika, używając pojęć: uczony, astronom, odkrycie naukowe; 

2) opisuje i umieszcza w czasie odkrycie Mikołaja Kopernika, wyjaśniając, co znaczy powiedzenie: 

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. 

17.  Jadwiga i Jagiełło.  

 Uczeń: 

1) wskazuje na mapie Wielkie Księstwo Litewskie; 

2) wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej; 

3) charakteryzuje osobę Jadwigi i wymienia jej zasługi dla kultury polskiej; 

4) opowiada o przyczynach i skutkach bitwy pod Grunwaldem. 

18.  Dwór Jagiellonów.   

Uczeń opisuje życie dworskie na Wawelu w okresie panowania Zygmuntów, używając pojęć: dwór, 

paziowie, komnata, arras. 

19. Polski szlachcic.  

Uczeń: 

1) charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa, używając pojęć: sejm, sejmik, pospolite ru-

szenie; 

2) opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty, używając pojęć:  folwark, pańszczyzna, kmie-

cie, spichlerz, spław rzeczny – Wisłą do Gdańska. 

20. Rzeczpospolita Obojga Narodów.  

 Uczeń: 

1) wyjaśnia, na czym polegała unia lubelska i wskazuje na mapie Rzeczypospolitą Obojga Naro-

dów; 

2) opisuje, w jaki sposób dokonywano wyboru króla, używając pojęć: elekcja, pole elekcyjne, ko-

ronacja. 

21. Rzeczpospolita w XVII w.  

Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i omawia wydarzenia potopu szwedzkiego, z uwzględnieniem obrony Czę-

stochowy i postaci Stefana Czarnieckiego; 

2) sytuuje w czasie i opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego, używając pojęć: oblę-

żenie, odsiecz, sułtan, husaria. 

22. Upadek I Rzeczypospolitej.  

Uczeń: 

1) podaje przykłady naprawy państwa polskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatow-

skiego, z uwzględnieniem Konstytucji 3 maja; 
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2) omawia i sytuuje w czasie wydarzenia powstania kościuszkowskiego, używając pojęć: naczel-

nik powstania, przysięga Kościuszki, kosynierzy; 

3) wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do upadku państwa polskiego, podaje datę III rozbio-

ru. 

23. Formy walki o niepodległość.  

Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie powstanie listopadowe i powstanie styczniowe; 

2) wymienia cele walki powstańców oraz przykłady represji zastosowanych wobec społeczeń-

stwa po przegranych powstaniach; 

3) omawia, na wybranym przykładzie, walkę o język polski w nauczaniu; 

4) zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla rozwoju kultury polskiej: Jana Matejki, Stani-

sława Moniuszki, Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego. 

24.  Życie na emigracji.  

 Uczeń: 

1) wskazuje na mapie państwa, które przyjęły najwięcej emigrantów z ziem polskich; 

2) rozróżnia emigrację polityczną i zarobkową; 

3) zbiera z różnych  źródeł informacje o zasługach dla kultury polskiej: Fryderyka Chopina,  

Adama  Mickiewicza,  Marii  Skłodowskiej-Curie,  Heleny Modrzejewskiej. 

25.  Miasto przemysłowe.  

Uczeń: 

1) opowiada o  rozwoju  uprzemysłowienia w  XIX  w.,  używając pojęć: maszyna parowa, kolej że-

lazna, statek parowy, silnik elektryczny, telegraf, fabryka; 

2) wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione miasta na ziemiach polskich; 

3) rozróżnia rzemieślnicze i fabryczne (maszynowe) formy produkcji; 

4) opisuje warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce. 

26.  Odrodzenie państwa polskiego.  

Uczeń: 

1) wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej sąsiadów; 

2) wymienia czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę; 

3) zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskie-

go. 

27. Polska w okresie II wojnie światowej.  

Uczeń: 

1) wskazuje na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę; 

2) podaje charakterystyczne cechy polityki Stalina i Hitlera wobec własnych społeczeństw i państw 

podbitych; 

3) charakteryzuje  życie  ludności  na  okupowanych  terytoriach  Polski,  z uwzględnieniem losów 

ludności żydowskiej; 

4) omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów; 

5) opisuje postawę ludności cywilnej i żołnierzy powstańczej Warszawy. 

28.  Polska Rzeczpospolita Ludowa.  

Uczeń: 

1) wskazuje na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymienia jej sąsiadów; 
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2) opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: odbudowa zniszczeń wojen-

nych, awans społeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie centralne, zależność od ZSRR, 

dyktatura partii komunistycznej, cenzura, opozycja demokratyczna. 

29.  Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej.  

Uczeń: 

1) wskazuje na mapie III Rzeczpospolitą i jej sąsiadów; 

2) opisuje powstanie i działania Solidarności, używając  określeń: strajk, walka bez przemocy, 

stan wojenny, „Okrągły Stół”; 

3) wyjaśnia, jakie najważniejsze zmiany zaszły w Polsce w 1989r. 
 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH HISTORII 
 
1. Do 15 września każdego roku szkolnego uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają zapoznani z 

wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen bieżących, 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

oraz warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia, 

a następnie potwierdzony podpisami uczniów i prawnych opiekunów. 

2. Ocenie z historii podlega: 

1) znajomość: 

a) faktografii; 

b) postaci historycznych; 

c) pojęć historycznych; 

2) umiejętność: 

a) obliczania czasu minionych wydarzeń; 

b) umieszczania wydarzeń w przedziałach czasowych; 

c) posługiwania się mapą; 

d) dokonania analizy przyczynowo-skutkowej; 

e) wnioskowania i uogólniania; 

f) redagowania odpowiedzi; 

g) analizy tekstów źródłowych. 

3. Sposoby oceniania na lekcjach historii: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) kartkówki zawierające materiał z trzech ostatnich lekcji; 

3) sprawdziany z działów programowych; 

4) prace domowe; 

5) praca na lekcji indywidualna i grupowa; 

6) praca z tekstami źródłowymi. 

4. Formy kontroli: 

1) 2-3 odpowiedzi ustne; 

2) 5-6 kartkówek; 

3) 1 prezentacja (dla chętnych); 

4) 3-4 sprawdziany oraz 1 test z czytania ze zrozumieniem; 
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5) 3 x znak „+” - ocena bardzo dobra; 

6) 3 x znak „-„ - ocena niedostateczna; 

7) minusy otrzymuje uczeń za brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu przedmiotowego, 

zeszytu ćwiczeń; 

8) plusy otrzymuje uczeń za aktywność na lekcji, samodzielną pracę z tekstem, prezentację 

przyniesionych na lekcję źródeł historycznych i pamiątek rodzinnych; 

9) 1 praca dodatkowa (wykonanie np. plakatu, albumu, gazetki historycznej, formy przestrzennej, 

pomocy naukowych); 

10) 1 ocena za pracę w grupie; 

11) 1 ocena za pracę z tekstem źródłowym. 

5. Zasady oceniania oraz sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1) w przypadku jednodniowej nieobecności na całogodzinnej pracy pisemnej, uczeń pisze ww. 

pracę na następnej lekcji; 

2) w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, tzn. co najmniej na trzech kolejnych 

godzinach lekcyjnych, termin prac pisemnych ustala indywidualnie nauczyciel z uczniem; 

3) raz w półroczu uczeń ma prawo do poprawienia najniższej oceny z całogodzinnej pracy 

pisemnej; 

4) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej z całogodzinnej pracy 

pisemnej. Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania stopnia; 

5) kartkówka i odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji; 

6) podczas prac pisemnych i w czasie odpowiedzi ustnych obowiązuje wiedza z podręcznika, 

zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń; 

7) obowiązuje systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, który oceniany jest jeden raz 

w półroczu; 

8) obowiązuje systematyczne prowadzenie zeszytu ćwiczeń, którego kontrola odbywa się w ramach 

zadania domowego; 

9) sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją utrwalającą. 

6. Po omówieniu każdego tematu należy samodzielnie przeczytać odpowiedni tekst w podręczniku. 

7. Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych obowiązany jest uzupełnić zaległy materiał w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

8. Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, zadania domowego, podręcznika uczeń zgłasza 

przed lekcją. W przypadku niezgłoszenia ww. braków -  uczeń otrzymuje znak minus. 

9. Konsekwencją niesamodzielnego napisania każdej pracy pisemnej jest ocena niedostateczna bez 

możliwości jej poprawienia. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie 

oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze sprawdzianów, a w przypadku oceny 

rocznej również oceny za I półrocze. 

11. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, otrzymuje celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 
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12. Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

14. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu  

Oceniania. 

 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

15. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według 

następującej skali procentowej: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 
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STANDARDY  WYMAGAŃ  WEDŁUG  PRZYJĘTEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA  HISTORII 

W KLASACH IV 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) WCZORAJ I DZIS 

Autor/autorzy programu  TOMASZ MAĆKOWSKI 

Wydawnictwo NOWA ERA 

Rok wydania 2015 

 
 
W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

poziom K – konieczny 
poziom P – podstawowy 
poziom R – rozszerzający 
poziom D – dopełniający 
poziom W – wykraczający  
 
 

Badana czynność uczniów Poziomy wymagań 

I. Ja i moje otoczenie K P R D W 

 

Wiadomości 

- wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka  +    

- potrafi wymienić ludzkie potrzeby  +    

- zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb   +   

- rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka +     

- tłumaczy, czym jest rodzina niepełna i w jaki sposób ona powstaje    +  

- podaje przykłady praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny  +    

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina 

wielopokoleniowa 
  +   

- wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności +     

- zna uprawnienia władz szkolnych i statut szkoły  +    

- wyjaśnia znaczenie terminów: rada pedagogiczna, rada szkoły, rada 

samorządu uczniowskiego 
  +   

- wie, czym jest samorząd uczniowski  +    

- podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole  +    

- zna swoje szkolne prawa i obowiązki +     

- wskazuje przyczyny konfliktów między ludźmi i przedstawia sposoby ich 

rozwiązywania 
 +    

- rozumie, w czym przejawiają się uprzejmość i tolerancja +     

- wymienia korzyści, jakie można osiągnąć przez uprzejmość i tolerancję  +    

- wie, na czym polega sprawiedliwe postępowanie   +   

Poziom    Ocena 

K 

K+P 

K+P+R 

K+P+R+D 

K+P+R+D+W 

dopuszczająca  

dostateczna  

dobra 

bardzo dobra 

celująca  
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- tłumaczy znaczenie terminów: ojczyzna, mała ojczyzna, naród, patrio-

tyzm, patriotyzm lokalny, herb 
 +    

- omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie 

pokoju 
  +   

- zna sposoby zdobywania wiedzy o historii małej ojczyzny   +   

- wskazuje największe atuty swojej małej ojczyzny   +   

- tłumaczy pochodzenie nazwy Polska +     

- wyjaśnia, co świadczy o tym, że Polacy należą do jednego narodu   +   

- rozumie znaczenie terminów: Rzeczpospolita Polska, mniejszość naro-

dowa, mniejszość etniczna, Polonia 
 +    

- podaje przykłady dzieł sztuki i architektury, które należą do polskiego 

dziedzictwa narodowego 
  +   

- objaśnia, dlaczego wybrane dzieła sztuki i architektury są ważną częścią 

naszej kultury narodowej 
   +  

- zna daty najważniejszych polskich świąt państwowych +     

- wymienia wydarzenia, na pamiątkę których ustanowiono święta pań-

stwowe 
   +  

- zna polskie symbole narodowe i najważniejsze miejsca pamięci narodo-

wej 
+     

- recytuje tekst „Mazurka Dąbrowskiego” +     

- omawia okoliczności powstania tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”   +    

- wie, jaka jest symbolika barw polskiej flagi narodowej  +    

- rozumie, dlaczego powinno się okazywać szacunek symbolom narodo-

wym 
   +  

- wyjaśnia, kim był Józef Wybicki   +   

- wymienia regiony Polski +     

- podaje nazwy mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce  +    

- wylicza prawa przysługujące mniejszościom narodowym i etnicznym 

w Polsce 
  +   

- wie, gdzie znajdują się główne skupiska Polaków na świecie   +   

- wymienia mniejszości narodowe, które żyły w przedwojennej Polsce     + 

Umiejętności 

 

- potrafi określić sposoby zaspokajania różnych potrzeb człowieka  +    

- wyjaśnia znaczenie praw i obowiązków poszczególnych członków rodzi-

ny 
 +    

- porównuje prawa i obowiązki poszczególnych członków 

rodziny 
  +   

- omawia zalety i wady rodziny współczesnej oraz rodziny wielopokole-

niowej 
  +   

- charakteryzuje społeczność szkolną z uwzględnieniem swoich praw 

i obowiązków 
 +    

- określa szkołę jako wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców   +   

- ocenia, które prawa i obowiązki uczniów są najważniejsze   +   

- potrafi opisać sytuację konfliktową i znajduje dla niej rozwiązanie   +   

- omawia różnice między szkołą dawną a współczesną    +  

- proponuje sposoby rozwiązania problemów własnej 

miejscowości 
 +    

- odszukuje informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci 

i wydarzeń związanych z historią swojej małej ojczyzny 

 

 
+ 

 

 
  

- wskazuje na planie swojej miejscowości siedzibę władz lokalnych  +    

- zbiera informacje o władzy lokalnej i jej zadaniach  +    

- prezentuje informacje związane z ważnymi  postaciami 

i wydarzeniami z dziejów regionu 
 +    



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU 

- opisuje wygląd herbów wybranych miejscowości   +   

- analizuje tekst hymnu Polski i wyjaśnia znaczenie wybranych zwrotów     + 

- odnajduje na mapie główne regiony Polski +     

- opisuje główne regiony Polski  +    

- analizuje, w jaki sposób mniejszości narodowe i etniczne mogą 

zachować swoją odrębność 
   +  

- przedstawia na wybranych przykładach mniejszości narodowe zamiesz-

kujące współczesną Polskę 
 +    

- opisuje kulturę i tradycje wybranej mniejszości narodowej bądź etnicznej 

żyjącej w Polsce 
   +  

- wskazuje główne skupiska Polonii na mapie świata  +    

- porównuje strukturę narodowościową II Rzeczypospolitej i współczesnej 

Polski 
    + 

- omawia na przykładach pochodzenie nazwisk i przydomków     + 

II. Z historią na ty K P R D W 

Wiadomości 

- wie, czym zajmuje się historia jako nauka +     

- wymienia główne zadania historii   +   

- wyjaśnia, kim jest historyk +     

- zna sposoby badania wydarzeń z przeszłości przez historyków  +    

- wymienia przykłady postaci historycznych oraz bohaterów baśniowych i 

legendarnych 
  +   

- zna podstawy myślenia przyczynowo - skutkowego dotyczącego wyda-

rzeń historycznych 
 +    

- wskazuje przebieg, przyczyny i skutki wybranych wydarzeń historycz-

nych 
    + 

- podaje przykłady efektów pracy historyków  +    

- wymienia filmy i książki o tematyce historycznej    +  

- objaśnia znaczenie powiedzenia: Historia jest nauczycielką życia    +  

- wie, czym są źródła historyczne, i podaje ich przykłady +     

- dokonuje podziału źródeł historycznych na materialne i niematerialne 

oraz wyróżnia wśród źródeł materialnych pisane i niepisane 
  +   

- wymienia informacje, jakie można zdobyć na podstawie poszczególnych 

źródeł historycznych  
  +   

- określa, czym zajmuje się archeologia   +   

- zna sposoby badania wiarygodności źródeł historycznych   +   

- wyjaśnia znaczenie terminów: zabytek, muzeum, archiwum, skansen, 

ród, archeolog, pamiątka rodzinna, genealogia, drzewo genealogiczne 
 +    

- wie, gdzie gromadzi się źródła historyczne  +    

- wskazuje podobieństwa i różnice między muzeum a skansenem   +   

- rozpoznaje znak Zabytek chroniony prawem i wie, co on oznacza    +  

- wyjaśnia, kim był prawdziwy święty Mikołaj     + 

- zna legendy związane z Mikołajem, biskupem Miry     + 

- przedstawia postać Henryka Schliemanna     + 

Umiejętności 

- potrafi na wybranych przykładach zaprezentować myślenie przyczyno-

wo-skutkowe 
  +   

- opowiada o wybranym wydarzeniu z życia klasy w sposób potwierdza-

jący opanowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego 
  +   

- przedstawia na przykładzie przenikanie się faktów 

historycznych z legendą 
   +  

- odróżnia postacie historyczne od bohaterów baśniowych i legendarnych  +    

- ocenia, jakie znaczenie dla współczesnej nauki mają odkrycia archeolo-

giczne 
   +  
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- kwalifikuje różne źródła historyczne zgodnie z podziałem na źródła ma-

terialne (pisane, niepisane) i niematerialne 
 +    

- uzasadnia, dlaczego należy dbać o źródła historyczne i chronić obiekty 

zabytkowe 
   +  

- wymienia zasady prawidłowego zachowania się w muzeum   +   

- potrafi zaplanować wycieczkę prezentującą najważniejsze miejsca 

i obiekty w najbliższej okolicy 
  +   

- przedstawia pamiątki rodzinne i określa ich znaczenie  +    

- odczytuje informacje o przodkach na podstawie poszczególnych pamią-

tek rodzinnych 
 +    

- prezentuje swoją opinię na temat podtrzymywania tradycji rodzinnych  +    

- wyjaśnia, w jaki sposób podtrzymywanie tradycji rodzinnych umacnia 

poczucie wspólnoty w rodzinie 
  +   

- dociera do rodzinnych źródeł, które pozwalają mu sporządzić drzewo 

genealogiczne 
   +  

- przygotowuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny    +  

- znajduje w internecie strony, które zawierają informacje pomocne 

przy tworzeniu drzewa genealogicznego 
    + 

III. Czas i mapa w historii K P R D W 

Wiadomości 

- rozumie znaczenie terminów: chronologia, data, era, rok, wiek, tysiącle-

cie, epoka historyczna, okres przed naszą erą i naszej ery 
+     

- wyjaśnia, dlaczego mierzenie czasu jest ważne w pracy historyka  +    

- wskazuje narodziny Jezusa z Nazaretu jako początek naszej ery +     

- wie, jakie jest pochodzenie słowa kronikarz   +   

- zna przyczyny powstawania kronik i dostrzega w nich źródło ważnych 

informacji 
   +  

- tłumaczy zasadę tworzenia osi czasu i sposób umieszczania na niej dat  +    

- posługuje się cyframi rzymskimi i arabskimi w celu oznaczania jedno-

stek czasu 
 +    

- wymienia epoki historyczne oraz podaje ich daty graniczne  +    

- wskazuje wydarzenia, które oznaczają początek i koniec poszczegól-

nych epok historycznych 
   +  

- rozumie, że daty graniczne poszczególnych epok mają charakter 

umowny 
  +   

- dostrzega umowność rachuby czasu w kontekście przykładów z różnych 

kręgów kulturowych 
   +  

- przedstawia, w jakich okolicznościach narodziła się tradycja zabaw syl-

westrowych 
   +  

- wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, plan, legenda mapy +     

- wie, czym zajmuje się kartografia    +  

- wymienia elementy, z jakich składa się mapa historyczna  +    

- tłumaczy, czym są legenda i skala mapy   +   

- rozumie, jaką rolę odgrywa mapa w poznawaniu przyczyn i przebiegu 

wydarzeń historycznych 
   +  

- podaje przykład zastosowania GPS    +  

Umiejętności 

 

- odczytuje skróty: p.n.e. i n.e. +     

- umie narysować linię chronologiczną i zaznaczyć na niej daty +     

- porządkuje daty na linii chronologicznej  +    

- krótko charakteryzuje poszczególne epoki historyczne    +  

- oblicza upływ czasu między poszczególnymi wydarzeniami +     

- ustala wiek, w którym miało miejsce dane wydarzenie +     

- określa datę danego wydarzenia, używając określeń I połowa  +    



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU 

lub II połowa danego wieku 

- dostrzega różnice w określaniu, do której połowy wieku należą daty 

przed naszą erą i naszej ery 
 +    

- zapisuje cyframi rzymskimi liczby arabskie i na odwrót +     

- odczytuje z mapy podstawowe informacje  +    

- porównuje mapy historyczną i geograficzną   +   

- odróżnia mapę od planu   +   

- rysuje plan najbliższej okolicy   +   

- przedstawia ewolucję znaczenia terminu mapa    +  

- opisuje, jak dawniej wyglądały mapy, i na tej podstawie określa, jakie 

wyobrażenie o świecie mieli ludzie w przeszłości 
   +  

- wyjaśnia różnice w określaniu dat za pomocą kalendarzy juliańskiego i 

gregoriańskiego 
    + 

- omawia pochodzenie polskich nazw miesięcy     + 

IV. Z najdawniejszych dziejów K P R D W 

Wiadomości 

- wie, jak zmieniał się wygląd człowieka     + 

- rozumie, jakie znaczenie dla praludzi miała umiejętność rozpalania 

ognia 
    + 

- tłumaczy, jakie znaczenie dla rozwoju społeczności ludzkich miało po-

sługiwanie się mową 
    + 

- przedstawia dokonania, które umożliwiły człowiekowi przejście do osia-

dłego trybu życia 
    + 

- zna dawne i współczesne sposoby wytopu żelaza      + 

- wyjaśnia znaczenie terminów: pięściak, ziemianka, dymarka, epoka 

kamienia, epoka brązu, epoka żelaza, cywilizacja, miasto-państwo, mu-

mia, sarkofag, piramida, faraon, kanał nawadniający, Sumerowie, Babi-

lon, Mezopotamia, Bliski Wschód 

    + 

- wie, dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami     + 

- podaje najważniejsze osiągnięcia pierwszych cywilizacji: system na-

wadniający, koło, koło garncarskie, szkło, cegłę, kalendarz 
    + 

- przedstawia podział ludności starożytnego Egiptu na warstwy społeczne +     

- wymienia najważniejsze zabytki starożytnych Mezopotamii i Egiptu     + 

- rozumie znaczenie terminów: pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne +     

- wskazuje, jakie znaczenie dla rozwoju cywilizacji miał wynalazek pisma +     

- tłumaczy, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla historii jako 

nauki 
  +   

- wyjaśnia, dlaczego ludzie tworzyli malowidła naskalne    +  

- wymienia materiały pisarskie, których używano od starożytności 

do współczesności 
 +    

- wie, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę, z której wywodzą 

się alfabety używane współcześnie w Europie 
  +   

- wskazuje Fenicjan jako twórców pisma alfabetycznego    +  

- tłumaczy, czym są piktogramy i w jakim celu stosuje się je współcześnie     +  

- opowiada, w jakim celu wznoszono piramidy i w jaki sposób one po-

wstawały 
    + 

- podaje najważniejsze fakty z życia faraona Ramzesa II     + 

Umiejętności 

- umieszcza na linii chronologicznej przybliżoną datę pojawienia się czło-

wieka rozumnego oraz daty powstania pierwszych państw sumeryjskich 
    + 

- wskazuje na mapie tereny, na których pojawili się przodkowie człowie-

ka, i zaznacza kierunki ich wędrówki 
    + 

- odnajduje na mapie starożytne Egipt i Mezopotamię, rzeki Eufrat, Ty-

grys i Nil oraz miasto Babilon 
    + 
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- charakteryzuje koczowniczy i osiadły tryb życia     + 

- ocenia, który tryb życia człowieka – koczowniczy czy osiadły – był ko-

rzystniejszy dla praludzi 
    + 

- porównuje życie praludzi z życiem współczesnego człowieka     + 

- wskazuje różnice między stosowanymi dawniej i obecnie sposobami 

wytopu żelaza 
    + 

- ocenia dokonania ludów starożytnej Mezopotamii     + 

- omawia sposób działania kanałów nawadniających     + 

- dostrzega związek między umiejętnością budowy piramid a wysokim 

poziomem nauk ścisłych w starożytnym Egipcie 
    + 

- charakteryzuje warstwy społeczne starożytnego Egiptu     + 

- ocenia znaczenie odkrycia grobowca faraona Tutenchamona dla współ-

czesnej nauki 
    + 

- umieszcza na linii chronologicznej przybliżone daty wynalezienia pisma i 

powstania pierwszego pisma alfabetycznego 
 +    

- rozpoznaje pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne +     

- charakteryzuje pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne, a także wska-

zuje różnice między nimi 
 +    

- opisuje materiały pisarskie od starożytności do czasów współczesnych   +   

- dostrzega podobieństwa i różnice między dawnym i obecnym sposobem 

przekazywania informacji 
  +   

- przedstawia ewolucję materiałów pisarskich    +  

- tworzy własne pismo obrazkowe oraz przedstawia zalety i wady takiego 

sposobu przekazywania informacji 
   +  

V. W starożytnej Grecji K P R D W 

Wiadomości 

- zna warunki geograficzne Grecji +     

- rozumie wpływ położenia geograficznego Grecji na zajęcia zamieszku-

jącej ją ludności 
 +    

- wyjaśnia znaczenie terminów: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, 

kolonia, Akropol, agora, polis 

 

 
+    

- wymienia przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji    +  

- wie, kim był Perykles  +    

- wymienia najważniejsze osiągnięcia Peryklesa    +  

- podaje cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej +     

- tłumaczy znaczenie terminu demokracja  +    

- przedstawia, w jaki sposób działał sąd skorupkowy    +  

- wie, czym jest teatr, i wskazuje Grecję jako miejsce narodzin tej dzie-

dziny sztuki 
+     

- zna genezę starożytnego teatru  +    

- wyjaśnia, czym były Wielkie Dionizje   +   

- podaje imiona najważniejszych tragedio- i komediopisarzy greckich 

(Sofokles, Arystofanes, Eurypides) 
   +  

- wymienia rodzaje sztuk granych w greckim teatrze (tragedia, komedia)  +    

- omawia różnice między tragedią i komedią   +   

- opisuje, jaki był przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji    +  

- rozumie, dlaczego dramaty antycznych twórców są wystawiane współ-

cześnie 
   +  

- tłumaczy znaczenie terminów: filozofia, bogowie olimpijscy, mit, polite-

izm, heros, igrzyska olimpijskie, olimpiada 
+     

- wymienia imiona najważniejszych bogów greckich (Zeus, Hera, Posej-

don, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes) 
 +    
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- wie, jakimi dziedzinami życia opiekowali się poszczególni bogowie grec-

cy oraz jakie były ich atrybuty 
  +   

- zna postacie Heraklesa i Odyseusza jako bohaterów mitów greckich  +    

- opowiada co najmniej jeden mit grecki    +  

- podaje przykłady prac Heraklesa    +  

- wie, kim był Homer   +   

- wymienia dzieła Homera   +   

- wyjaśnia, co oznaczają wyrażenia: koń trojański, pięta Achillesa i stajnia 

Augiasza 
   +  

- wymienia najważniejszych filozofów greckich (Sokrates, Platon, Arysto-

teles) 
 +    

- przedstawia poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa    +  

- wie, czym jest gimnazjon   +   

- rozumie, jakie znaczenie miały gimnazjony dla sprawności fizycznej 

antycznych Greków 
   +  

- podaje rok pierwszych igrzysk olimpijskich +     

- wskazuje, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska organizowane na 

cześć Zeusa 
 +    

- wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju olimpijskiego +     

- opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich   +   

- tłumaczy, jaka była rola sportu w życiu starożytnych Greków   +   

- rozumie, jaką rolę odgrywają igrzyska we współczesnym świecie   +   

- wie, jak termin olimpiada rozumiano w starożytności, i objaśnia, co 

oznacza on współcześnie 
  +   

- wymienia zalety i wady wychowania spartańskiego     + 

 

 

 

 

Umiejętności 

 

- umieszcza na linii chronologicznej daty: wojny trojańskiej, ukształtowa-

nia się greckich polis, rządów Peryklesa w Atenach, narodzin teatru grec-

kiego, pierwszych igrzysk olimpijskich 

 +    

- odnajduje na mapie starożytne Grecję i Ateny +     

- wskazuje na mapie główne kierunki wielkiej kolonizacji     + 

- opisuje na przykładzie starożytnych Aten wygląd greckiej polis  +    

- tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, jaką rolę w Atenach odgrywał 

sąd skorupkowy 
  +   

- wskazuje cechy, które wyróżniały Peryklesa jako dowódcę i polityka   +   

- omawia podobieństwa i różnice między demokracją ateńską 

a współczesną demokracją przedstawicielską 
 

 

 
  + 

- porównuje demokrację ateńską ze sposobem sprawowania władzy 

w starożytnym Egipcie 
    + 

- opisuje wygląd teatru greckiego i występujących w nim aktorów +     

- ocenia znaczenie teatru dla starożytnych Greków   +   

- porównuje teatr współczesny ze starożytnym teatrem greckim    +  

- dostrzega rolę „Iliady” i „Odysei” jako inspiracji dla literatury i sztuki 

greckiej 
   +  

- wskazuje na rolę sportu w starożytnej Grecji jako tematu sztuki    +  

- porównuje starożytne igrzyska olimpijskie ze współczesnymi olimpia-

dami 
   +  

- ocenia osiągnięcia starożytnych Greków    +  

- wyjaśnia, co oznaczają powiedzenia: wrócić z tarczą i wrócić na tarczy     + 

- tłumaczy, kim byli Spartanie     + 

VI. W starożytnym Rzymie K P R D W 

Wiadomości - wyjaśnia znaczenie terminów: Imperium Rzymskie, legionista, języki    +  
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romańskie, bazylika, gladiator, prowincja, barbarzyńca, zgromadzenie 

ludowe, senat 

- podaje rok założenia Rzymu opisanego w legendzie  +    

- zna legendarne początki Rzymu   +   

- tłumaczy, czym jest „Wilczyca kapitolińska”    +  

- wie, że państwo rzymskie najpierw było królestwem, następnie republi-

ką, a na końcu – cesarstwem 
  +   

- wymienia grupy tworzące społeczeństwo starożytnego Rzymu   +   

- omawia drogę państwa rzymskiego do potęgi oraz określa zasięg teryto-

rialny Imperium Rzymskiego 
   +  

- nazywa poszczególne elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty   +   

- wie, co to jest Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukt, droga, 

łuk triumfalny, terma 
+     

- wyjaśnia, w jakim celu starożytni Rzymianie budowali drogi i wodociągi  +    

- wskazuje cechy rzymskiego budownictwa   +   

- wie, dlaczego starożytni Rzymianie budowali łuki triumfalne i termy   +   

- rozumie znaczenie terminów: prawo rzymskie, prawo XII tablic, kodeks, 

Kodeks Justyniana 
 +    

- przedstawia prawo rzymskie jako podstawę współczesnego prawa  +    

- wymienia osiągnięcia starożytnych Rzymian, z których korzystamy 

współcześnie 
  +   

- objaśnia znaczenia terminów: mesjasz, apostoł, Ewangelia, Biblia, Stary 

i Nowy Testament, poganin 
+     

- wskazuje Palestynę jako miejsce narodzin chrześcijaństwa +     

- wiąże początki chrześcijaństwa z postacią Jezusa z Nazaretu +     

- wie, że chrześcijanie wierzą w jednego Boga +     

- rozumie, na czym polega różnica między wiarą w jednego boga a wiarą 

w wielu bogów 
+     

- podaje najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu  +    

- zna przyczyny prześladowań chrześcijan w państwie rzymskim  +    

- wymienia symbole pierwszych chrześcijan – chrystogram i rybę  +    

- omawia genezę chrześcijańskich symboli    +  

- wie, kim był Konstantyn Wielki  +    

- opisuje okoliczności zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim 

w okresie panowania Konstantyna Wielkiego 
 +    

- dostrzega związki chrześcijaństwa z religią judaistyczną    +  

- wie, że w czasach późniejszych doszło do podziałów chrześcijaństwa    +  

- wymienia różne odłamy chrześcijaństwa    +  

- wskazuje Watykan jako współczesną siedzibę Kościoła katolickiego    +  

- tłumaczy, czym był szlak bursztynowy     + 

Umiejętności 

- umieszcza na linii chronologicznej daty założenia Rzymu, zabójstwa 

Juliusza Cezara, ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu, wydania edyktu me-

diolańskiego i upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, a także określa, 

w którym wieku odbyły się poszczególne wydarzenia 

 +    

- wskazuje na mapie Rzym, Kartaginę, Półwysep Apeniński (Italię), Pale-

stynę i obszary objęte chrześcijaństwem u schyłku starożytności 
+     

- omawia różnice między republiką a cesarstwem  +    

- charakteryzuje różne typy ustroju państwa rzymskiego: królestwo, repu-

blikę, cesarstwo 
   +  

- opisuje grupy tworzące społeczeństwo rzymskie    +  

- wymienia zasługi Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa, 

używając terminów: Forum Romanum, Panteon, Koloseum, 
 +    
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akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy 

- objaśnia, w jaki sposób budowano drogi w starożytnym Rzymie   +   

- rozpoznaje na ilustracjach budowle wznoszone przez starożytnych 

Rzymian: akwedukty, łuki triumfalne, amfiteatry 
  +   

- porównuje rozrywki starożytnych Greków i Rzymian    +  

- określa znaczenie szlaku bursztynowego dla starożytnych Rzymian     + 

- omawia przyczyny i skutki funkcjonowania szlaku bursztynowego     + 

- ocenia dokonania Juliusza Cezara     + 

 
 


