
GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ w OZIMKU 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

 
Kryteria oceniania 

 
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

KLASA IV   
 

Ocena celująca 
Uczeń: 

1. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach. 

2. Samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko. 

3. Stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę (związki przyczynowo-skutkowe) i 

podstawowe kategorie historyczne (czas, przestrzeń). 

4. Posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania. 

5. Wykazuje aktywną postawę podczas lekcji. 

6. Aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. 

Bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i efekty pracy kolegów. 

7. Potrafi pracować samodzielnie. 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

1. Samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko. 

2. Rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i 

podstawowe kategorie historyczne. 

3. Posiada wiedzę określoną programem nauczania. 

4. Wykazuje aktywną postawę podczas lekcji. 

5. Aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. 

6. Potrafi pracować samodzielnie. 

Ocena dobra 
Uczeń: 

1. Opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania. 

2. Poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki 

faktów historycznych (także przy pomocy nauczyciela). 

3. Jest aktywny podczas lekcji. 

4. Chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z rówieśnikami. 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

1. Wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela. 

2. Wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy 

pomocy nauczyciela. 

3. Ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania. 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

1. Nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu 

nauczania. 

 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAŃ 
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

KLASA IV 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

(ocena dopuszczająca i dostateczna) 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

(ocena dobra i bardzo dobra) 

1. Definiuje pojęcie: grupa społeczna, 

określa swoją przynależność do 

grup społecznych, określa na 

wybranych przykładach pozytywne 

i negatywne zachowania. 

2. Definiuje pojęcia: rodzina, ród, 

wymienia stopnie pokrewieństwa, 

rysuje schemat drzewa 

genealogicznego i na podstawie 

tego rysunku wymienia jej 

członków. 

3. Definiuje pojęcia: pamiątki 

rodzinne, tradycja rodzinna, 

przedstawia informacje na temat 

historii własnej rodziny, opowiada 

o tradycjach swojej rodziny. 

4. Definiuje pojęcie: herb, wymienia 

kilka polskich znanych rodów, 

wskazuje na mapie Poznań i 

Rogalin. 

5. Wymienia swoje prawa i obowiązki 

w szkole i rodzinie oraz przykłady 

łamania praw dziecka, 

charakteryzuje sytuację dzieci w 

przeszłości. 

6. Definiuje pojęcia: kodeks, postawa 

koleżeńska, wskazuje elementy 

łączące jego zespół klasowy, 

przedstawia tradycję szkoły. 

7. Omawia cele edukacji szkolnej, 

zasady i metody nauczania w 

przeszłości, wymienia elementy 

tradycji własnej szkoły. 

8. Definiuje pojęcie: społeczeństwo, 

wymienia organizacje charytatywne 

(PCK, Polska Akcja Humanitarna, 

Caritas itd.) i wskazuje cel ich 

działania. 

 

 

1. Uzasadnia konieczność przestrzegania 

przyjętych norm współżycia w 

najbliższym otoczeniu; charakteryzuje 

zainteresowania jako płaszczyznę 

kontaktów i wymiany doświadczeń z 

rówieśnikami. 

2. Definiuje pojęcia: genealogia, drzewo 

genealogiczne, charakteryzuje więzi 

łączące rodzinę, na podstawie informacji 

zawartych w tekście rysuje drzewo 

genealogiczne. 

3. Wyjaśnia znaczenie tradycji dla 

budowania więzi rodzinnych, 

charakteryzuje wydarzenia historyczne, 

które miały wpływ na dzieje jego 

rodziny. 

4. Definiuje pojęcia: szlachta, patriotyzm, 

wyjaśnia, w jaki sposób doszło w Polsce 

do wykształcenia się wielkich rodów i 

wymienia zasługi wybranych rodów dla 

rozwoju kultury polskiej. 

5. Wymienia instytucje stojące na straży 

praw dziecka, porównuje sytuację 

prawną dzieci dawniej i dziś. 

6. Definiuje pojęcie: tolerancja, wyjaśnia, 

na czym polega istota odmienności 

uczniów w jego klasie, wskazuje różnice 

między koleżeństwem a przyjaźnią. 

7. Uzasadnia potrzebę istnienia i 

kultywowania tradycji szkoły, 

porównuje edukację z przeszłości ze 

współczesną szkołą, wyjaśnia zasady 

funkcjonowania samorządu szkolnego. 

8. Definiuje pojęcie: konstytucja, 

demokracja, wyjaśnia podstawowe 

zasady funkcjonowania demokracji, 

wyjaśnia, na czym polega opiekuńcza 

rola państwa. 

 

 



9. Definiuje pojęcie: Polanie, 

wymienia dawne nazwy sąsiadów 

Polski, opowiada legendę „O orlim 

gnieździe”, wymienia miejsca, w 

których umieszczone jest godło 

państwowe. 

10. Określa podział administracyjny 

Polski, wskazuje na mapie Europy 

Polskę oraz jej sąsiadów i określa 

jej położenie geograficzne, 

wskazuje swój region, 

województwo, w którym mieszka. 

11. Definiuje pojęcia: Unia Europejska, 

euro, zna daty powstania UE i 

przyjęcia Polski do UE, wymienia 

państwa członkowskie UE na 

podstawie mapy. 

12. Definiuje pojęcia: historia, 

historycy, wyjaśnia, czym zajmuje 

się historia i kto ją tworzy. 

13. Definiuje pojęcia: źródła 

historyczne, źródła materialne, 

źródła pisane, wymienia i 

charakteryzuje różnorodne źródła 

historyczne (kroniki, roczniki, 

dokumenty, listy, mapy, 

architektura itd.) 

14. Definiuje pojęcie: kustosz, 

konserwator, przewodnik, 

charakteryzuje zadania stojące 

przed muzealnictwem, omawia 

podstawowe zasady zachowania się 

w muzeum. 

15. Definiuje pojęcia: kalendarz, 

klepsydra, zegar słoneczny i 

mechaniczny, wymienia sposoby 

mierzenia czasu dawniej i dziś, 

wymienia jednostki podziału czasu. 

16. Definiuje pojęcia: wiek, era, 

tysiąclecie, oś czasu, wyjaśnia 

znaczenie skrótów: p.n.e oraz n.e., 

określa wiek podanego wydarzenia 

na podstawie jego daty, zapisuje 

wiek cyfrą rzymską, sporządza oś 

czasu i umieszcza na niej wskazane 

daty. 

9. Definiuje pojęcie: postrzyżyny, 

wyjaśnia związek legendy z historią 

państwa polskiego, wskazuje na mapie 

współczesnych sąsiadów Polski. 

10. Definiuje pojęcie: gwara, wyjaśnia 

zróżnicowanie regionalne Polski, 

pokazuje na mapie krainy historyczno-

geograficzne, charakteryzuje elementy 

kultury regionalnej: strój, gwara, 

potrawy, charakteryzuje dokonania 

Polaków, które przyczyniły się do 

rozwoju europejskiej kultury i nauki. 

11. Wyjaśnia cele i zadania UE, 

charakteryzuje UE jako organizację 

państw europejskich. 

12. Wskazuje osiągnięcia współczesnej 

cywilizacji jako efekt współpracy 

minionych pokoleń, przedstawia 

elementy kształtujące historię: ważne 

wydarzenia, wynalazki i odkrycia, 

działalność wybitnych jednostek. 

13. Definiuje pojęcia: skansen, archiwum, 

pomnik przyrody, wymienia różne 

formy ochrony zabytków, wymienia 

przykłady cennych, regionalnych 

zabytków, wyjaśnia rolę i znaczenie 

zabytków dla poznania historii. 

14. Wymienia różne typy muzeów (np. 

archeologiczne, wojskowe), uzasadnia 

potrzebę istnienia muzeów, 

charakteryzuje zadania pracowników 

muzeum – kustosza, przewodnika, 

konserwatora. 

15. Definiuje pojęcie: chronologia, 

charakteryzuje sposoby określania czasu 

minionych wydarzeń w dalekiej 

przeszłości. 

16. Definiuje pojęcie: chronologia, 

charakteryzuje różne zasady podziału 

czasu, oblicza upływ czasu, porządkuje 

podane daty według chronologii, 

wskazuje wiek i jego połowę wieku na 

podstawie daty. 

 

 

 

                         Barbara Początek 


