
WYMAGANIA EDUKACYJNE – HISTORIA, klasa IV 
 
Ocena dopuszczaj ąca  
 

Uczeń:  
- wykonuje zadania chętnie i na miarę swoich możliwości  
- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności  
- konstruuje krótkie wypowiedzi na dany temat  
- prowadzi zeszyt przedmiotowy 
- poważne braki w wiedzy nie przekreślają możliwości dalszej nauki  
- zna podstawowe terminy, pojęcia i daty związane z poznanymi dziejami  
- wyjaśnia na czym polega praca historyka  
- podaje przykłady różnych źródeł historycznych  

 
Ocena dostateczna  
 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz  
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji  
- potrafi wykonywać proste zadania  
- w czasie lekcji stara się być aktywny  
- posługuje się poprawną polszczyzną  
- umie znaleźć na mapie i w atlasie wskazane miejsca  
- streszcza przeczytany fragment tekstu i układa plan wydarzeń w oparciu  

o przeczytany tekst  
- dokonuje opisu ilustracji  
- opanował podstawowe wiadomości pozwalające na zrozumienie najważniejszych 

zagadnień  
- zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu  
- zbiera różne informacje o wybranych postaciach  
- wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu  
- opowiada legendy związane z historią Polski  
 

Ocena dobra  
 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną  oraz  
- potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji  
- postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub te trudniejsze pod 

kierunkiem nauczyciela  
- aktywnie uczestniczy w lekcji  
- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych  
- podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności  
- posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii w celu obliczania 

czasu wydarzeń, długości ich trwania, umieszczania ich na taśmie czasu  
- prowadzi starannie zeszyt  
- gromadzi notatki i prezentuje je na lekcji  
- wyjaśnia dlaczego należy chronić źródła historyczne  
- wyjaśnia znaczenie wynalezienia pisma  
- wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych, symboli 

państwowych i miejsc ważnych dla pamięci narodowej  
- zna wybrane etapy dziejów Polski na tle dziejów Europy  
- wymienia zasługi wybranych władców Polski dla kraju  
- opowiada o niektórych aspektach życia codziennego ludzi średniowiecza: np. 

siedziby, ubiór, pożywienie, rozrywki; wie w jaki sposób ówcześni ludzie zdobywali 
środki do życia  



Ocena bardzo dobra  
 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz  
- opanował materiał przewidziany programem  
- dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela  
- aktywnie uczestniczy w lekcji  
- postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny i prezentuje na 

forum klasy  
- rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy  
- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami  
- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych  
- potrafi uporządkować zebrany materiał i właściwie wykorzystać  
- wzorowo prowadzi zeszyt lekcyjny  
- biegle posługuje się mapą i atlasem historycznym i osią czasu  
- odczytuje ze zrozumieniem teksty źródłowe  
- opisuje charakterystyczne cechy wzorców osobowych w średniowieczu (rycerz, 

władca)  
- charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa  
- wymienia zasługi władców dla kultury polskiej i kraju  
- charakteryzuje życie społeczeństwa polskiego w XVII wieku na tle życia 

społeczeństw Europy  
- opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty  
- porównuje  warunki życia na wsi i w mieście  
- charakteryzuje działalność wybitnych uczonych i ich zasługi dla kraju  

 
Ocena celuj ąca  
 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz  
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym  
- samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji  
- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerza 

swą wiedzę historyczną 
- potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i wykorzystać  
- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac  
- zna i rozumie pojęcia historyczne poprawnie posługuje się myśleniem przyczynowo- 

skutkowym  
- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją  
- posługuje się poprawną polszczyzną  
- uczestniczy w konkursach na poziomie klasy czwartej  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


