
                                       WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA 5     

                           SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach 

 ROK SZKOLNY: 2022/23 

                           WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

UCZEŃ: 

– posługuje się terminami: koczowniczy i osiadły tryb życia, pięściak, kanały nawadniające 

– potrafi wyjaśnić, jakie korzyści daje człowiekowi umiejętność uprawy ziemi i hodowli zwierząt 

– wskazuje na mapie: obszar Mezopotamii, Egipt, Nil 

– wyjaśnia, o czym opowiada Biblia 

– wskazuje na mapie: Indie, Chiny 

– wyjaśnia, do czego służy pismo  

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: demokracja, zgromadzenie ludowe 

– przy pomocy nauczyciela charakteryzuje najważniejszych bogów greckich 

– opisuje rolę sportu w codziennym życiu 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: dyktator, cesarz 

– przedstawia wygląd i uzbrojenie rzymskiego legionisty 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: amfiteatr, gladiatorzy, niewolnicy, łuk 

triumfalny, Circus Maximus, Koloseum, kodeks,  apostołowie, Jezus z Nazaretu, biskupi, papież, 

Biblia − Stary i Nowy Testament, ikona, freski, oaza, islam, Allach, Koran, meczet 

 

OCENA DOSTATECZNA 

UCZEŃ: 

– poprawnie posługuje się terminami: pięściak, hodowla, koczowniczy tryb życia, osiadły tryb życia, 

rewolucja neolityczna, epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza 

– opisuje życie ludzi pierwotnych 

– poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Mezopotamia, Bliski Wschód, Babilonia, 

Sumerowie, kanał nawadniający, kodeks, pismo klinowe, zikkurat, podatki 

– wymienia najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnej Mezopotamii 

– poprawnie posługuje się terminami: faraon, piramidy, hieroglify, mumifikacja, sarkofag 

– wymienia najważniejsze osiągnięcia cywilizacji egipskiej 

– wskazuje na mapie: Palestynę, Jerozolimę 

– wyjaśnia różnicę pomiędzy politeizmem a monoteizmem 

 

 



– poprawnie posługuje się terminami: , kasta, Wielki Mur Chiński, Jedwabny Szlak 

– wymienia osiągnięcia cywilizacji doliny Indusu 

– poprawnie posługuje się terminami: papirus, pismo obrazkowe, pismo klinowe, Fenicjanie, 

– omawia przyczyny wynalezienia pisma 

– poprawnie posługuje się terminami: Hellada, polis, demokracja, akropol, agora 

– wskazuje na mapie: Spartę, Persję 

– przedstawia wierzenia starożytnych Greków 

– opisuje charakter antycznych igrzysk sportowych 

– poprawnie posługuje się terminami: imperium, węzeł gordyjski, hellenizacja 

– przedstawia legendarne początki Rzymu 

– wskazuje na mapie: Półwysep Apeniński 

– poprawnie posługuje się terminami: prowincja, legiony, romanizacja, plemiona barbarzyńskie, 

– wyjaśnia powiedzenie: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 

– wskazuje na mapie: Palestynę, Jerozolimę, Mediolan 

– tłumaczy, dlaczego Konstantynopol zaczęto określać Nowym Rzymem 

– wskazuje na mapie: Półwysep Arabski, Mekkę, Medynę oraz imperium arabskie w okresie 

świetności 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

  – porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym 

– wyjaśnia, na czym polegała rewolucja neolityczna 

– charakteryzuje i podaje przykłady państw-miast z terenu Mezopotamii 

– przedstawia strukturę społeczną Egiptu 

– podaje przykłady bogów i charakteryzuje wierzenia Egipcjan 

– charakteryzuje judaizm 

– opisuje system kastowy w Indiach 

– przyporządkowuje różne rodzaje pisma do cywilizacji, które je stworzyły 

– wymienia przykłady materiałów pisarskich stosowanych w przeszłości  

– wyjaśnia wpływ warunków naturalnych Grecji na zajęcia ludności 

– wyjaśnia, kim był Perykles 

– wskazuje na mapie: Maraton, Termopile, Salaminę 

– zaznacza na osi czasu daty: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e. 

– charakteryzuje najważniejszych bogów greckich: opisuje ich atrybuty i dziedziny życia 



– opisuje charakter i cele antycznego teatru 

– wyjaśnia, kim byli: Fidiasz, Sofokles, Pitagoras, Tales z Miletu, Sokrates, Platon, Arystoteles 

– wyjaśnia charakter kultury hellenistycznej 

– charakteryzuje ustrój republiki rzymskiej i jej główne organy władzy 

– opisuje okoliczności upadku cesarstwa zachodniego 

– zaznacza na osi czasu daty: 395 r. n.e., 476 r. n.e. 

– omawia najwybitniejsze dzieła sztuki i architektury rzymskiej 

–– zaznacza na osi czasu daty: 33 r. n.e., 313 r. n.e. 

– omawia osiągnięcia Arabów w dziedzinie kultury i nauki w średniowieczu  

– zaznacza na osi czasu datę: 622 r. 

 

 OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

– wskazuje umiejętności, których nabycie umożliwiło ludziom przejście na osiadły tryb życia 

– wyjaśnia skutki rewolucji neolitycznej 

– opisuje, w jaki sposób wznoszono piramidy 

– charakteryzuje dokonania (Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon) 

– charakteryzuje rolę Jedwabnego Szlaku w kontaktach między Wschodem a Zachodem 

– wymienia i wskazuje na mapie: rzeki: Indus, Huang He, Jangcy 

– wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną demokracją  

– wyjaśnia genezę biegów maratońskich 

– tłumaczy znaczenie zwrotu: wrócić z tarczą lub na tarczy 

– porównuje igrzyska antyczne ze współczesnymi 

– wyjaśnia wpływ kultury rzymskiej na podbite ludy 

– wyjaśnia, dlaczego cesarze rzymscy starali się kierować zawołaniem ludu: chleba i igrzysk! 

– wyjaśnia związki między judaizmem a chrześcijaństwem 

– wyjaśnia, w jaki sposób położenie geograficzne wpłynęło na bogactwo Konstantynopola 

– podaje przykłady wpływu kultury, nauki i języka arabskiego na Europejczyków    

     

OCENA CELUJĄCY: 

UCZEŃ: 

– przedstawia kraje leżące obecnie na obszarze dawnej Mezopotamii  

– charakteryzuje najbardziej znane przykłady sztuki egipskiej (Sfinks, Dolina Królów, grobowiec 

Tutenchamona, popiersie Neferetiti), piramidy w Gizie,  



– wyjaśnia terminy: synagoga, rabin 

– opowiada o filozofii Konfucjusza 

– podaje przykłady narodów, które posługują się pismem sięgającym tradycją do pisma greckiego 

oraz do łaciny 

– opowiada o przykładach alternatywnych języków umownych (alfabet Morse’a, język migowy) 

– opisuje przebieg bitwy pod Termopilami i ocenia postać króla Leonidasa 

– wyjaśnia nawiązujące do mitologii związki frazeologiczne (frazeologizmy mitologiczne): objęcia 

Morfeusza, stajnia Augiasza, syzyfowa praca, męki Tantala, nić Ariadny 

– przybliża postać i dokonania Archimedesa 

– przedstawia siedem cudów świata 

– przedstawia postać Hannibala i wojny punickie 

– opisuje wpływ prawa rzymskiego na współczesne prawo europejskie 

– opisuje, jakie zmiany w bazylice Hagia Sofia zostały dokonane przez muzułmanów 

 

OCENA ROCZNA(OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE) 

OCENA DOPUSZCZAJĄCY: 

UCZEŃ: 

–  wyjaśnia, dlaczego Karol otrzymał przydomek „Wielki” 

– opisuje wygląd rycerzy  

– opisuje wygląd osady w Biskupinie  

– wyjaśnia, skąd pochodzi nazwa „Polska” 

– przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego  

– posługuje się terminami: senior i juniorzy, zasada senioratu 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: starosta, Szczerbiec 

– przy pomocy nauczyciela tłumaczy, co zdecydowało o przyznaniu Kazimierzowi przydomka 

„Wielki” 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminem: unia personalna 

– przy pomocy nauczyciela opisuje okoliczności śmierci Władysława Warneńczyka 

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: szlachta, sejm walny, izba poselska, senat 

 

OCENA DOSTATECZNA 

UCZEŃ: 

– wskazuje na mapie: zasięg terytorialny państwa Franków w czasach Karola Wielkiego, Akwizgran  

– opisuje ukorzenie się cesarza Henryka IV w Canossie 



– przedstawia, jak wyglądał hołd lenny  

– wyjaśnia, kto mógł zostać rycerzem 

– opisuje, gdzie i w jaki sposób tworzyły się miasta 

– opisuje różne role, jakie odgrywali duchowni w społeczeństwie średniowiecznym 

– opisuje zasługi Mieszka I i Dobrawy 

– zaznacza na osi czasu daty: 966 r., 972 r. 

– wskazuje na mapie: Gniezno, Poznań, Wielkopolskę, granice państwa Mieszka I 

– wskazuje na mapie: granice państwa Bolesława Chrobrego na początku jego panowania oraz 

ziemie przez niego podbite 

– zaznacza na osi czasu daty: 1000 r., 1025 r. 

– omawia działalność: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Śmiałego, biskupa Stanisława 

– zaznacza na osi czasu datę: 1076 r. 

– opisuje postaci:  Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa 

– zaznacza na osi czasu daty: 1109 r. i 1138 r.  

– charakteryzuje grupy ludności w państwie wczesnopiastowskim 

– wskazuje na mapie: podział państwa na różne dzielnice 

– wskazuje na mapie: granice państwa polskiego za panowania Władysława Łokietka, ziemie 

utracone na rzecz Krzyżaków 

– zaznacza na osi czasu daty: 1295 r., 1309 r., 1320 r., 1331 r. 

– wskazuje na mapie: granice monarchii Kazimierza Wielkiego 

– zaznacza na osi czasu daty: 1333 r., 1343 r., 1364 r. 

– opisuje przebieg bitwy pod Grunwaldem 

– zaznacza na osi czasu daty: 1385 r., lata 1409–1411, 1410 r. 

– zaznacza na osi czasu daty: 1444 r., 1454 r., 1466 r. 

– przedstawia sejm walny oraz jego skład 

– zaznacza na osi czasu daty: 1374 r., 1505 r. 

 

 

OCENA DOBRY: 

UCZEŃ: 

– przedstawia postanowienia traktatu w Verdun oraz jego skutki 

– zaznacza na osi czasu daty: 800 r., 843 r., 962 r. 

– wyjaśnia przyczyny i skutki wielkiej schizmy wschodniej 

– zaznacza na osi czasu daty: 1054 r., 1077 r., 1122 r. 



– przedstawia zakony templariuszy, joannitów i Krzyżaków oraz ich zadania 

– opisuje zależność między seniorem a wasalem 

– przedstawia poszczególne etapy wychowania rycerskiego 

– przedstawia organy samorządu miejskiego 

– charakteryzuje różne grupy społeczne mieszczan 

– wyjaśnia, na czym polegała trójpolówka 

– przedstawia najważniejsze zakony średniowieczne 

– wyjaśnia określenie benedyktyńska praca 

– charakteryzuje styl romański, gotycki 

– wyjaśnia skutki chrztu Mieszka I  

– przedstawia przebieg i znaczenie zjazdu w Gnieźnie 

– charakteryzuje rządy Bolesława Śmiałego 

– opisuje niemiecki najazd w 1109 r. i obronę Głogowa 

– omawia przyczyny ogłoszenia testamentu Krzywoustego 

– opisuje okoliczności sprowadzenia zakonu krzyżackiego do Polski 

– omawia skutki rozbicia dzielnicowego 

– opisuje przebieg konfliktu Władysława Łokietka z Krzyżakami 

– charakteryzuje reformy Kazimierza Wielkiego 

– wymienia postanowienia unii w Krewie 

– przedstawia postanowienia pokoju w Toruniu  

– opisuje przebieg wojny trzynastoletniej 

– przedstawia postanowienia II pokoju toruńskiego 

– wyjaśnia znaczenie konstytucji Nihil novi 

 

OCENA BARDZO DOBRY: 

UCZEŃ: 

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do utworzenia Rzeszy Niemieckiej 

– wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę 

– opisuje wybrany średniowieczny zabytek mieszczański w Polsce  

– wyjaśnia, jaką funkcję w klasztorze spełniają: refektarz,  

– porównuje styl gotycki i romańskich 

– opisuje Drzwi Gnieźnieńskie jako przykład źródła ikonograficznego z najstarszych dziejów Polski 

– wyjaśnia przyczyny i skutki sporu króla z biskupem Stanisławem 



– wyjaśnia zasadę senioratu 

– wyjaśnia znaczenie uczty u Wierzynka 

– charakteryzuje stanowisko polskiej delegacji na soborze w Konstancji 

– wyjaśnia, dlaczego doszło do zawiązania Związku Pruskiego 

– tłumaczy różnice między monarchią patrymonialną a stanową 

 

OCENA CELUJĄCY: 

UCZEŃ: 

– wyjaśnia skąd pochodzi polskie słowo „król” 

– wyjaśnia, kim byli w Europie Zachodniej hrabiowie i baronowie 

– przedstawia literackie ideały rycerskie: hrabiego Rolanda, króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu 

– przedstawia historie i okoliczności założenia najstarszych miast w regionie  

– znajduje i przedstawia informacje o najstarszych polskich kronikarzach: Gallu Anonimie i 

Wincentym Kadłubku 

– omawia dokument Dagome iudex i jego wartość jako źródła historycznego 

– wyjaśnia przyczyny kryzysu państwa wczesnopiastowskiego  

– ocenia dokonania Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego 

– przedstawia postać Galla Anonima 

– wyjaśnia, dlaczego sól należała niegdyś do najdroższych towarów 

– przedstawia Jana Długosza jako historyka i wychowawcę przyszłych królów Polski 

 

 

 

 

         


