
Karta informacyjna dla ucznia klasy IV  
Przedmiot: historia 

Obowiązkowy podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Wczoraj i dziś, wyd. Nowa Era  

Uczeń na lekcję powinien przynosić: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, 

przybory do pisania, linijkę. 

Uczeń zapamięta/pozna: 

- jak posługiwać się podręcznikiem, mapą, 

- do czego służy kalendarz (rodzaje kalendarzy), zegar, pojęcie nasza era, 

- czym są źródła historyczne, 

- postacie i wydarzenia historyczne oraz najważniejsze daty z historii Polski: Mieszko i 

Dobrawa – chrzest Polski; Bolesław Chrobry – pierwszy król i zjazd w Gnieźnie; 

ostatniego z Piastów – Kazimierza Wielkiego; królową Jadwiga, Władysław Jagiełło -  unia 
polsko-litewska, Zawisza Czarny - grunwaldzkie zwycięstwo; Mikołaj Kopernik, 

krakowscy żacy; Jan Zamoyski, „potop” szwedzki – przeor Augustyn Kordecki, hetman 

Stefan Czarniecki; Jan III Sobieski - bitwa pod Wiedniem; Stanisław August Poniatowski – 

czasy stanisławowskie, Tadeusz Kościuszko, kosynierzy spod Racławic; Jan Henryk 

Dąbrowski, Józef Wybicki - polski hymn; Romuald Traugutt – powstanie styczniowe; 

Maria Skłodowska-Curie - laureatka Nagrody Nobla; Józef Piłsudski i jego żołnierze; 

Eugeniusz Kwiatkowski - budowa Gdyni; „Zośka”, „Alek”, „Rudy”; żołnierze niezłomni – 

Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna, ps. Inka; papież Jan Paweł II; „Solidarność” i jej 

bohaterowie. 

Uczeń zrozumie terminy:  

historia, źródła historyczne i ich rodzaje, legenda,  tradycja, drzewo genealogiczne, 
ojczyzna, „mała ojczyzna”, patriotyzm, patriotyzm lokalny, państwo, region, naród, 

mniejszość narodowa, symbole narodowe, Związek Sowiecki, Polonia, podstawowe 

określenia czasu historycznego (data, okres p.n.e. i n.e., tysiąclecie, wiek), cyfry rzymskie 

oraz ich arabskie odpowiedniki, epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, 

nowożytność, współczesność oraz ich daty graniczne, : plemię, dynastia, Słowianie, 

Piastowie, poganin, misja, relikwie, cesarz, arcybiskupstwo, koronacja, gród, wojowie, 

uniwersytet, żak, unia, Jagiellonowie, rycerz, miecz, kopia, herb, kodeks honorowy, 

astronomia, szlachta, kanclerz, hetman, Carstwo Rosyjskie, potop szwedzki, husaria, wielki 

wezyr, odsiecz, epidemia, obiady czwartkowe, reformy, rozbiory, konstytucja, powstanie, 

kosynierzy, zaborcy, emigracja, legiony, hymn państwowy, zabór rosyjski,  branka, państwo 

podziemne, wojna partyzancka, zesłanie, tajne nauczanie, Nagroda Nobla, laureat, II 

Rzeczpospolita, Naczelnik Państwa, Rzeczpospolita, Kresy Wschodnie, eksport, okręg 
przemysłowy, okupacja, łapanki, Armia Krajowa, Szare Szeregi, obozy koncentracyjne, 

komunizm, opozycja antykomunistyczna, „żołnierze niezłomni”, papież, konklawe, 

kardynał, pontyfikat, strajk, związek zawodowy, „Solidarność”, stan wojenny, Okrągły Stół 

Uczeń nauczy się: 

- zapisywać daty, oznaczać wieki na osi czasu i w karcie historycznej, przyporządkować 

datę odpowiedniemu wiekowi, 

- wyjaśniać, czym są źródła historyczne, 

- odczytywać na mapie podstawowe informacje, pokazywać swoją miejscowość i region, 

sąsiadów Polski, terytorium Polski w różnych epokach historycznych, tereny zagarnięte 

przez zaborców, Gdańsk, Gniezno, Kraków, Warszawę, Wilno, Królestwo Polskie, Galicję, 

Wielkopolskę, Górny Śląsk, Pomorze Gdańskie, porównywać kształt terytorialny państwa 
polskiego w różnych okresach,  

- odróżniania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 



- posługiwania się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., 
okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok. Obliczać upływ czasu między wydarzeniami 

historycznymi, 

- umieszczania procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich 

i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych, 

- dostrzegać zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju 

kulturowym, 

- sytuować w czasie i opowiadać o postaciach i wydarzeniach o doniosłym znaczeniu dla 

kształtowania polskiej tożsamości kulturowej, 

- dostrzegania potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we 

współczesności, 

- posługiwania się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia. 

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane poprzez: 

- odpowiedzi ustne, także z mapy (nieprzygotowanie zgłaszamy przed lekcją – 1 raz w 

semestrze), 

- prace pisemne: sprawdziany, testy (zapowiedziane wcześniej) i kartkówki (bez 

zapowiedzi), 

- zadania domowe (brak zgłaszamy przed lekcją – 1 raz w semestrze), 

- umiejętność pracy w grupie, aktywność na lekcjach  

- wykonywanie prac dodatkowych i udział w konkursach. 

 

Uczeń ma prawo poprawić z pracy klasowej, sprawdzianu ocenę niedostateczną 

i dopuszczającą w ciągu dwóch tygodni od ich rozdania. Pisze inny sprawdzian o 
podobnym 

stopniu trudności. W przypadku otrzymania przez ucznia takiej samej lub niższej oceny z 

poprawy ocena zostaje wpisana do dziennika, ale nie liczy się do średniej. Uczeń ma 

również 

możliwość poprawienia jednej oceny dostatecznej i jednej dobrej z dowolnej pracy 

pisemnej 

w ciągu semestru. 

 

Wymagania na poszczególne stopnie (ogólne zasady dotyczące oceniania, przeprowadzania 

prac pisemnych, skalę procentową zawiera SSO). Uczeń otrzymuje z historii ocenę: 

Uczeń otrzymuje z historii ocenę:  

CELUJĄCĄ, gdy wiedza i umiejętności są całkowicie opanowane , uczeń podejmuje 
zadania dodatkowe, broni w sposób właściwy swoich poglądów, zawsze jest 

zaangażowany, uczestniczy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych.  

BARDZO DOBRĄ, gdy opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych 

programem, chętnie uczestniczy w zajęciach, umie wykorzystywać różne źródła wiedzy, 

wywiązuje się z obowiązków, samodzielnie wykonuje zadania wymagające umiejętności 

zastosowania nabytej wiedzy w nowych, problemowych sytuacjach, uzyskuje bardzo dobre 

i dobre oceny.  

DOBRĄ, gdy opanował wiadomości i umiejętności pogłębiające treści podstawowe, 

najczęściej jest aktywny na zajęciach, systematyczny, samodzielnie rozwiązuje typowe 

zadania, trudniejsze zaś przy pomocy nauczyciela, na ogół uzyskuje oceny dobre.  

DOSTATECZNĄ, gdy opanował podstawowe treści programu, pracuje niesystematycznie 
i niezbyt chętnie, potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności, 

najczęściej uzyskuje oceny dostateczne.  

DOPUSZCZAJĄCĄ, gdy nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, ale 

jest w stanie uzupełnić braki i kontynuować naukę, pracuje niesystematycznie, z pomocą 



nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, uzyskuje oceny poniżej 
dostatecznej.  

NIEDOSTATECZNĄ, gdy nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych 

w programie, nie podejmuje pracy, nie bierze udziału w lekcji, często jest 

nieprzygotowany, nie wskazuje żadnych chęci do poprawy oceny.   

 


