WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOSOBY
SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA
KLASA V
Poniższe wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klasy 5 szkoły
podstawowej zostały opracowane w oparciu o nową podstawę programową
z 14 lutego 2017 r., a także zgodnie z Programem nauczania ogólnego historii
w klasach IV-VII I szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” autorstwa dr Tomasza
Maćkowskiego.
Uczniowie otrzymywać będą oceny cząstkowe, ocenę półroczną, ocenę
roczną. Ocena uwzględniać będzie rozwój ucznia i wynikać z zakresu
opanowanych
przez
niego
umiejętności,
zdobytych
wiadomości,
a także wkładu pracy. Osiągnięcia edukacyjne z historii będą sprawdzane wg
kryteriów ocen następującymi narzędziami:
w każdym semestrze
• prace klasowe po zakończeniu każdego działu,
• klasyczne odpowiedzi ustne,
• kartkówki z bieżących lekcji.
Ponadto uczeń otrzymuje oceny za:
•wykonane zadania w zeszycie ćwiczeń,
•pracę na lekcji,
•prowadzenie zeszytu ćwiczeń,
•udział w konkursach,
•prace dodatkowe w formie projektów, albumów, folderów, prezentacji
multimedialnych,
•różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i
wykorzystuje uzdolnienia.
Prace klasowe są obowiązkowe, ich poprawa dobrowolna (uczeń pisze ją
tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac sprawdzonych).
Prace domowe są obowiązkowe, ze względu na nadzwyczajne
okoliczności dopuszcza się przesunięcie ich w czasie lub wykonanie
w określonej części.
Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji
bez podania przyczyny(nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów
i kartkówek).
Trzecie nieprzygotowanie skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej.
Uczeń może być nagradzany „+” za aktywność na lekcji. Pięć „+”
równoznaczne jest z otrzymaniem oceny celującej lub trzy „+” ocena bardzo
dobra.
W sytuacjach szczególnych uczeń ma prawo odmówić aktywnego udziału
w lekcji. Prace uczniów gromadzone będą w teczkach osiągnięć
i przechowywane do czasu zakończenia klasyfikacji w danym roku szkolnym.

Informacje o osiągnięciach uczniów będą udzielane zainteresowanym rodzicom
lub prawnym opiekunom na spotkaniach indywidualnych.
Wymagania edukacyjne są jawne, udostępniane uczniom i rodzicom.
Wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna.
1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka,
okres p.n.e., okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok.
3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi.
4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz
porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.
5. Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości
w rozwoju kulturowym.
II. Analiza i interpretacja historyczna.
1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym
kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.
2. Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów historycznych przy
wykorzystaniu map i planów w różnych skalach.
3. Rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej
i oceniającej.
4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk
i procesów historycznych.
5. Dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów
zachodzących we współczesności.
III. Tworzenie narracji historycznej.
1. Konstruowanie ciągów narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych
informacji źródłowych.
2. Posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia.
3. Przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w
odniesieniu do procesów i postaci historycznych.
4. Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki,
prezentacji.
Wymagania szczegółowe
I. Cywilizacje starożytne. Uczeń:
1) porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i wyjaśnia skutki rewolucji
neolitycznej;
2) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu
(Mezopotamii, Egiptu i Izraela),
cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie i Chiny) oraz cywilizacje starożytnej
Grecji i Rzymu;

3) charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie, Grecji i
Rzymie, religię
starożytnego Izraela; wyjaśnia różnicę między politeizmem a monoteizmem;
4) umiejscawia w czasie i zna różne systemy sprawowania władzy oraz
organizację społeczeństwa w
Egipcie, Atenach peryklejskich i Rzymie;
5) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej
świata starożytnego w
różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze;
6) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny oraz rozprzestrzenianie się
chrześcijaństwa.
II. Bizancjum i świat islamu. Uczeń:
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia
wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę;
2) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie i rozpoznaje
osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka).
III. Średniowieczna Europa. Uczeń:
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni państwo Franków;
2) umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa w Europie;
3) wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku oraz opisuje
relacje między władzą
cesarską a papieską;
4) charakteryzuje przyczyny i skutki krucjat.
IV. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń:
1) przedstawia instytucje systemu lennego, wyjaśnia pojęcie stanu i
charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu;
2) opisuje warunki życia średniowiecznego miasta i wsi;
3) porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne
cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury
średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim;
4) wyjaśnia rolę Kościoła (w tym zakonów) w dziedzinie nauki, architektury,
sztuki i życia codziennego.
V. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń:
1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów oraz przedstawia
jego genezę;
2) wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa
kulturowe, społeczne i polityczne chrystianizacji Polski;
3) charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II;

4) charakteryzuje odbudowę i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza
Odnowiciela i Bolesława Śmiałego;
5) przedstawia dokonania Bolesława Krzywoustego; opisuje konflikt z
Cesarstwem Niemieckim;
6) opisuje społeczeństwo Polski pierwszych Piastów.
VI. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń:
1) umieszcza w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego;
2) opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego;
3) umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko–
krzyżackimi oraz zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia
dzielnicowego;
4) opisuje przemiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem ruchu
osadniczego;
5) charakteryzuje proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i
XIV wieku, wskazując na
rolę władców piastowskich (ze szczególnym uwzględnieniem roli Władysława
Łokietka) oraz Kościoła.
VII. Polska w XIV–XV wieku. Uczeń:
1) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV wieku;
2) analizuje dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki
wewnętrznej (system obronny,
urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;
3) opisuje związki Polski z Węgrami w XIV i XV wieku;
4) wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Wielkim Księstwem
Litewskim;
5) charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej
Jagiellonów w XV wieku;
6) porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z
relacjami polsko-krzyżackimi w XIV–XV wieku;
7) charakteryzuje rozwój monarchii stanowej i uprawnień stanu szlacheckiego
(rozwój przywilejów szlacheckich do konstytucji nihil novi).

