
           WYMAGANIA Z HISTORII DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

                SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach 

          ROK SZKOLNY: 2022/23 

                         WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE 

OCENA DOPUSZCZAJACA 

UCZEŃ: 

–  posługuje się terminami: współczesność, przeszłość, historia, historycy, legenda, baśń 

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

– podaje przykłady świąt rodzinnych 

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

– wskazuje na mapie państwo polskie i jego granice 

–  określa, w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: mapa, plan 

– wie, kto był pierwszym historycznym władcą Polski 

– wie, że Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminem: uniwersytet 

– wie, kim był Władysław Jagiełło 

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

– opisuje wygląd i cechy rycerza 

-– wie, kim był Mikołaj Kopernik 

 

OCENA DOSTATECZNA 

UCZEŃ: 

– poprawnie posługuje się terminami: dzieje, archeologia, źródła pisane, źródła materialne 

– rozróżnia pracę historyków i archeologów 

– poprawnie posługuje się terminami: tradycja, drzewo genealogiczne, „mała ojczyzna” 

– przygotowuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny 

– poprawnie posługuje się terminami: społeczeństwo, symbole narodowe, Polonia 

– przedstawia polskie symbole narodowe 

– przedstawia najważniejsze święta państwowe 

– wskazuje na mapie stolicę państwa 

– oblicza upływ czasu między wydarzeniami, w tym na przełomie obu er 



– przytacza przykłady legend o początkach państwa polskiego 

– zna wydarzenia związane z datami: 1000, 1025,  

– charakteryzuje postać św. Wojciecha  

– wyjaśnia powiedzenie: Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną 

– zna wydarzenia związane z datami: 1364, 1385 

– poprawnie posługuje się terminami: giermek, kopia, kodeks honorowy 

– zna wydarzenia związane z datami: 1410 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

– wskazuje różne przykłady źródeł pisanych i niepisanych 

– wyjaśnia, czym jest genealogia 

– wskazuje na mapie Polski własną miejscowość, region, województwo i jego stolicę 

– wskazuje Polskę na mapie świata 

– wskazuje na mapie główne krainy historyczno-geograficzne Polski oraz największe miasta 

– przyporządkowuje wydarzenia do epok historycznych 

– wyjaśnia, czym jest kartografia 

– wyjaśnić okoliczności z przyjęcia chrztu przez Mieszka 

– zna wydarzenia związane z datami: 997, 1002–1018 

– przedstawia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego 

– wymienia główne reformy Kazimierza Wielkiego 

– wymienia postanowienia unii w Krewie 

– opisuje przebieg bitwy pod Grunwaldem 

– wie, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik  

 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

– omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów 

– wskazuje lokalne przykłady instytucji dbających o regionalną kulturę i historię 

– przy określeniu datacji wydarzenia posługuje się sformułowaniami: początek, środek, 

koniec stulecia; półwiecze; przełom wieków 



– przyporządkowuje wydarzenia do epok historycznych 

– interpretuje i wyciąga wnioski z mapy  

– charakteryzuje znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla państwa polskiego 

– wyjaśnia znaczenie wizyty Ottona III w Gnieźnie dla państwa polskiego 

– wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego 

– charakteryzuje oraz ocenia politykę wewnętrzną i zagraniczną  Kazimierza Wielkiego 

– omawia zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego dla obu państw 

– przedstawia postanowienie pokoju toruńskiego oraz skutki bitwy pod Grunwaldem 

– przedstawia inne dokonania i zainteresowania Mikołaja Kopernika 

 

OCENA CELUJĄCY: 

UCZEŃ: 

– potrafi zaproponować podział źródeł pisanych bądź niepisanych na podkategorie 

– wskazuje wybitne postaci w dziejach regionu 

– omawia genezę polskich symboli narodowych 

– wyjaśnia pojęcia: emigracja, uchodźcy  

– przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich 

– wyjaśnia znaczenia panowania Kazimierza Wielkiego dla państwa polskiego 

– podaje przykłady różnych herbów 

– poprawnie posługuje się  terminem: układ heliocentryczny 

 

WYMAGANIA ROCZNE( obowiązują również wymagania śródroczne) 

OCENA DOPUSZCZAJACY: 

UCZEŃ: 

– określa epokę, w której żył Jan Zamoyski 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: husaria, Jasna Góra 

– wymienia państwa, które dokonały rozbiorów 

– przedstawia cel powstania kościuszkowskiego 

– zna nazwisko autora hymnu państwowego 

– zna zwrotki hymnu 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: tajne nauczanie oraz  II 

Rzeczpospolita 



– wskazuje na mapie Polski Gdynię 

– wie, kiedy i gdzie wybuchła II wojna światowa 

– wie, kim był Karol Wojtyła 

– podaje miasto, w którym urodził się Karol Wojtyła 

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: demokracja, strajk 

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

prezydent 

 

OCENA DOSTATECZNY: 

UCZEŃ: 

– poprawnie posługuje się terminami: kanclerz, hetman, akademia 

– zna wydarzenia związane z datami: 1655–1660, 1683 

– wymienia zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

– zna wydarzenia związane z datami: 3 maja 1791 r., 1794, 1795 

– charakteryzuje postać i dokonania Tadeusza Kościuszki 

– zna wydarzenia związane z datą: 1797 

– zna wydarzenia związane z datami: 1863–1864 

– pokazuje na mapie zasięg zaboru rosyjskiego 

– wymienia, za jakie dokonania Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę Nobla  

– zna wydarzenia związane z datami: 1914–1918; 11 listopada 1918 r., 15 sierpnia 1920 r. 

– zna wydarzenia związane z datami: 1 września 1939 r., 1 sierpnia 1944 r.  

– charakteryzuje postaci Zośki, Alka i Rudego 

– zna zbrodnie niemieckie popełnione na Żydach 

– charakteryzuje postaci Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny 

– wyjaśnia, dlaczego Jan Paweł II był darzony wielkim szacunkiem 

– poprawnie posługuje się terminami: związek zawodowy, „Solidarność”, stan wojenny, 

Okrągły Stół 

– zna wydarzenia związane z datami: sierpień 1980, l989 

– zna głównych bohaterów „Solidarności” – Lecha Wałęsę, Annę Walentynowicz, Andrzeja 

Gwiazdę, Jerzego Popiełuszkę 

 

 

 



 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

– opisuje państwo polskie rządzone przez szlachtę w XVI w. 

– wyjaśnia słowa Zamoyskiego: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie 

– wskazuje na mapie: Szwecję, Jasną Górę, Turcję, Chocim, Wiedeń 

– przedstawia znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

– opisuje przebieg powstania kościuszkowskiego 

– przedstawia sytuację narodu polskiego po III rozbiorze 

– opisuje Legiony Polskie we Włoszech oraz panujące w nich zasady 

– charakteryzuje sytuację narodu polskiego w zaborze rosyjskim 

– przedstawia skutki powstania 

– przedstawia dokonania M. Skłodowskiej-Curie i wyjaśnia 

– wyjaśnia sytuację państw zaborczych po wybuchu I wojny światowej 

– omawia przebieg wojny polsko-bolszewickiej 

– opisuje najważniejsze akcje Szarych Szeregów, w tym akcję pod Arsenałem 

– charakteryzuje postać i działalność Witolda Pileckiego 

– charakteryzuje rolę Kościoła katolickiego w czasach komunizmu 

– opisuje okoliczności zawiązania związku zawodowego „Solidarność” 

– przedstawia główne postulaty „Solidarności” 

– wymienia ograniczenia, z jakimi wiązało się wprowadzenie stanu wojennego 

– wyjaśnia symbolikę Okrągłego Stołu 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

– wyjaśnia różnice między monarchią dynastyczną a elekcyjną 

– wyjaśnia, jakie były przyczyny klęski Polaków w pierwszej fazie potopu szwedzkiego 

– wskazuje przykłady zabytków doby oświecenia w kraju i w regionie 

– wyjaśnia przyczyny klęski po-wstania kościuszkowskiego 

– przedstawia dalsze losy Legionów Polskich we Włoszech 

– wyjaśnia, dlaczego powstanie styczniowe upadło 

– wymienia innych polskich laureatów Nagrody Nobla 



– ocenia znaczenie Bitwy Warszawskiej 

– przedstawia politykę okupantów wobec Polaków (mord katyński) 

– charakteryzuje działalność partyzantki antykomunistycznej 

– wyjaśnia znaczenie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do kraju 

– wskazuje różnice polityczne między czasami komunizmu a wolną Polską 

– podaje przykłady protestów Polaków przeciwko władzom komunistycznym 

 

OCENA CELUJACY: 

UCZEŃ: 

– charakteryzuje Zamość, jako przykład miasta renesansowego 

– wyjaśnia, dlaczego wojny XVII wieku przyczyniły się do osłabienia Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej szlacheckiej 

– opisuje działalność Marii Skłodowskiej-Curie podczas I wojny światowej 

– wyjaśnij, kiedy i w jaki sposób bolszewicy przejęli władzę w Rosji 

– przedstawia przebieg powstania warszawskiego 

–– charakteryzuje postać i działalność Ireny Sendlerowej 

– wymienia największe niemieckie obozy koncentracyjne 

– wyjaśnia znaczenie słów Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 

ziemi! 

– wyjaśnia znaczenie i skutki rozmów Okrągłego Stołu 

 

 

 

                                                                      Opracowała : 

                                                             mgr Grażyna Ogorzałek 


