PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONARZYNACH

I.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
3. Rozporządzenie MEN z 2017 r. w sprawie warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
4. Statut szkoły.

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
1. Wypowiedzi ustne:
-

kilkuzdaniowa wypowiedź,

-

głos w dyskusji,

-

prezentacja,

-

odpowiedź na pytania.

2. Wypowiedzi pisemne:
- karty pracy,
- rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń,
- prace klasowe i kartkówki.
3. Zadania praktyczne:
- niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, przekład intersemiotyczny,
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prace długoterminowe: projekt, gazetka

-

- udział w konkursie, przedstawieniu.
III. Formy aktywności podlegające ocenie
Formy aktywności

Liczba ocen w semestrze
( minimum)

Prace klasowe

2

kartkówki

2

odpowiedź

1

Prace domowe

2

Praca w grupach

1

Twórczość intersemiotyczna

1

Aktywność na lekcji i w domu

1 (trzy plusy = bdb)

IV. Zasady i kryteria oceniania
1.

Prace klasowe są obowiązkowe. Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej i poprzedzona powtórzeniem materiału.

2.

Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

3.

Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej na zasadach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz i jest to ocena
ostateczna.

4.

Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen się nie zmieniają.

5.

Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny poprzedniej.

6.

Prace klasowe i kartkówki nauczyciel ocenia i oddaje uczniom w ciągu dwóch tygodni.

7.

Kartkówki obejmujące materiał z trzech lekcji nie muszą być zapowiadane.

8.

Kartkówki nie podlegają poprawie.
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9.

Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

10.

Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

11.

Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych). Uczeń powinien poinformować o tym
nauczyciela przed lekcją.

12.

Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych, może być nieklasyfikowany z historii czy wiedzy o społeczeństwie.

13.

Za nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania domowego uczeń otrzymuje znak minus „-’’ . Trzy takie minusy oznaczają ocenę niedostateczną.

14.

Uczeń może otrzymać znak plus „+” za aktywność podczas lekcji oraz zadania dla chętnych. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (sprawdziany, prace klasowe) ocenę:
niedostateczną – od 0% do 29 % punktów,
dopuszczającą –

od 30% do 49 % punktów,

dostateczną –

od 50% do 69% punktów,

dobrą –

od 70% do 84% punktów,

bardzo dobrą –

od 85% do 94% punktów,

celującą –

od 95% do 100% punktów.

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej
Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:
-

prace klasowe i sprawdziany

-

kartkówki

-

odpowiedzi

-

prace domowe

-

aktywność na lekcji, praca w grupach.

Przy wystawieniu oceny rocznej uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku.
O ocenie pozytywnej uczeń powinien być poinformowany dwa tygodnie przed klasyfikacją, o ocenie niedostatecznej – miesiąc przed klasyfikacją.
VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
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a) nauczyciel – uczeń
-

nauczyciel przekazuje uczniowi ustnie lub pisemnie komentarz do każdej wystawionej oceny;

-

uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;

b) nauczyciel – rodzic
-

nauczyciel wpisuje w dzienniczku każdą ocenę ucznia;

-

podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach w nauce dziecka;

-

rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów;

-

prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego i udostępnia do wglądu rodzicom (podczas spotkań z rodzicami).

VII. Zasady poprawiania wyników niekorzystnych
Uczeń ma prawo poprawienia wyników niekorzystnych z pisemnych sprawdzianów i prac klasowych. Podczas poprawy uczeń otrzymuje nowe zadania o podobnym stopniu
trudności co poprzednie. Termin poprawy ustala uczeń z nauczycielem.
VIII. Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana
Nauczyciel może podnieść ocenę uczniowi, który wyróżnia się aktywnością na zajęciach, jest przygotowany do lekcji, podejmuje się zadań dodatkowych, bierze udział w
konkursach historycznych lub z wiedzy o społeczeństwie.
IX. Ogólne wymagania na poszczególne stopnie z historii i społeczeństwa
Stopień
Celujący

Opanowane umiejętności i aktywność
Uczeń:
spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry”,
aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem rozwiązywania
problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej,
potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji, i w oparciu
o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną,
potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go
i wykorzystywać,
potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych,
zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami
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Posiadana wiedza
Posiada szeroką wiedzę i potwierdza ją
w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by
twórczo rozwiązać nowy problem.

Bardzo
dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe),
wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,
biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
uczestniczy w konkursach , olimpiadach historycznych i osiąga sukcesy na szczeblu
wojewódzkim, albo krajowym.
Uczeń:
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,
aktywnie uczestniczy w lekcji,
postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami,
potrafi uporządkować zebrany materiał , przechować go i właściwie wykorzystywać,
uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach historycznych.
Uczeń:
potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,
postawione typowe zadania teoretyczne lub praktyczne rozwiązuje samodzielnie,
aktywnie uczestniczy w lekcji,
dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
dobrze posługuje się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym,
posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi,
podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym.
Uczeń:
wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
podejmuje się samodzielnego wykonania zadania o średnim stopniu trudności,
posługuje się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym,
wykazuje znajomość pojęć historycznych,
w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.
Uczeń:
Posiada luki w wiadomościach, jednak po korekcie nauczyciela potrafi wykonać polecenia
wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w programie:
- szeregowanie wydarzeń w ciągach chronologicznych,
- dostrzeganie związków między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą,
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Opanował pełny zakres wiedzy
określony programem nauczania.

Opanował wiadomości i umiejętności
określone programem nauczania w
danej klasie w stopniu przekraczającym
wymagania podstawowe.

Opanował wiadomości i umiejętności
określone programem nauczania w
danej klasie w stopniu nie
przekraczającym wymagań
podstawowych.
Uczeń dysponuje niepełną,
fragmentaryczną wiedzą określoną
programem nauczania. Poważne braki
w obszarze wiedzy historycznej nie
przekreślają możliwości dalszej nauki,

Niedostateczny

- rozróżnianie podstawowych typów źródeł informacji historycznej,
- rozumienie prostego tekstu źródłowego,
włącza się do pracy pod kierunkiem nauczyciela,
jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
potrafi przy dużej pomocy nauczyciela odtworzyć efekty pracy kolegów i odwzorować
zaprezentowane przez innych elementy wiedzy,
potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić znaczenie prostych pojęć historycznych.
Uczeń:
nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń wymagających
zastosowania treści faktów historycznych, elementarnych pojęć historycznych i prostych
umiejętności,
nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanego na lekcji materiału historycznego,
nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, a także ich przyczyn i
skutków,
nie zna podstawowych pojęć,
omawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę,
swoją postawą uniemożliwia pracę innym.

uczeń może je usunąć w dłuższym
okresie.

Braki wiedzy są na tyle duże, iż nie
rokują one nadziei na ich usunięcie,
nawet w dłuższym okresie przy pomocy
nauczyciela. Wyraźny brak
zainteresowania przedmiotem. Nie zna
podstawowych pojęć historycznych.
Braki uniemożliwiają uczniowi
kontynuację nauki w klasie
programowo wyższej.

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne zawierają plany wynikowe opracowane według programów nauczania historii i społeczeństwa
(KLUCZ DO HISTORII WSiP)
X. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości.
Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
1. Uczniowie z dysleksją rozwojową:
Indywidualne dostosowanie wymagań z historii i społeczeństwa dla uczniów z dysleksja rozwojową

Możliwe problemy ucznia
- trudności z zapamiętywaniem nazw historycznych,
-

trudności z czytaniem i rysowaniem map historycznych

-

trudności z orientacją w przestrzeni (wskazywanie kierunków

-

Dostosowanie wymagań
- uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw
-

w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na
przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać

na mapie i w przestrzeni)

-

częściej powtarzać i utrwalać materiał

problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków

-

podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie
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-

wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów
(ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać
proces nauczania

-

zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć
ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia

-

przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać
indywidualnie

-

często oceniać prace domowe.

2. Uczniowie o obniżonych możliwościach edukacyjnych:
Indywidualne dostosowanie wymagań z historii i społeczeństwa dla uczniów o obniżonych możliwościach edukacyjnych

Możliwe problemy ucznia
Dostosowanie wymagań
- trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści
- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z

-

(tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po

danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń

kolei)

powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o

problem

z

zapamiętywaniem

dat,

nazwisk,

miejscowości

-

udzielenie na nie odpowiedzi ). Podobnie postępować przy powtórkach.

nazw,

nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji

-

pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału
(dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i
odpytywanie).

Uczniowie z opinią o obniżonych możliwościach edukacyjnych są zobowiązani do opanowania wymagań koniecznych.

3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim):
 Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym form i metod pracy.
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 W razie potrzeby wydłużyć czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.
 Czuwać nad prawidłowym rozumieniem poleceń pisemnych i treści czytanych przez ucznia.
 Podczas pracy na zajęciach kontrolować stopień koncentracji uwagi oraz poziom zainteresowania omawianymi zagadnieniami.
 Sprawdzać czy uczeń rozumie polecenia, obserwować czy słucha, zadawać krótkie pytania naprowadzające.
 Odpytywać częściej i z mniejszej partii materiału.
 W pracy z uczniem bazować na jego mocnych stronach.
 W sytuacjach odbieranych przez ucznia jako trudne - wspieranie go w pokonywaniu trudności, mobilizować do wysiłku i pracy, dowartościowywać, podnosić wiarę
we własne możliwości.
 Podczas oceniania brać pod uwagę wkład pracy ucznia, zaangażowanie, samodzielność w wykonywanych działaniach oraz poziom umiejętności.
 Motywować ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 Zwiększać możliwości ucznia w poznawaniu samego siebie i otoczenia.
 Bazować na czynnościach prostych, znanych i lubianych przez ucznia.
 Eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywnych cechy.
 Zachęcać do aktywności ustnej na lekcjach.
 Przygotować sprawdzianów do możliwości ucznia, a w przypadku stosowania sprawdzianów, testów ogólnych ocena jest podniesiona o jeden stopień.

Opracowała: Izabela Pobojewska
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Szkoła podstawowa 4–6

Plan wynikowy. Klasa 5
Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,
czy jako nadobowiązkowy – wówczas wymagania dotyczyć będą oceny celującej.

Nr
lekcji

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń zna legendy
związane ze swoim
miejscem zamieszkania.

Państwo
polskie
za Piastów

CZĘŚĆ I. POLSKA ZA PIASTÓW
1.

Legendarne początki
Zagadnienia:
• legendy polskie.

2.

W państwie Mieszka I
Zagadnienia:
• Gniezno,
• państwo Mieszka.

3.

Czasy Bolesława
Chrobrego
Zagadnienia:
• zjazd gnieźnieński.

Uczeń wie, co to jest
legenda.

Uczeń wie, co to jest
plemię.

Uczeń wie, kim był św.
Wojciech i kto to jest
patron.

Uczeń zna i potrafi
opowiedzieć legendy o
Lechu, Czechu i Rusie oraz
o Piaście Kołodzieju i
Popielu.
Uczeń zna datę przyjęcia
chrztu przez Mieszka I.
Opowiada, jak wyglądało
życie codzienne ludzi w
czasach Mieszka I.
Uczeń zna datę zjazdu w
Gnieźnie i koronacji
Bolesława Chrobrego.
Opowiada o męczeńskiej
śmierci św. Wojciecha.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń rozumie znaczenie
legend w poznawaniu
historii.
Uczeń wymienia przyczyny
i skutki przyjęcia chrztu
przez Mieszka I.
Wymienia najważniejsze
plemiona żyjące na
ziemiach polskich.
Uczeń wskazuje na mapie
ziemie przyłączone przez
Bolesława Chrobrego do
Polski.
Wymienia postanowienia
zjazdu w Gnieźnie.

Uczeń odróżnia źródła
historyczne od legendy.

Państwo
polskie
za Piastów

Uczeń rozumie znaczenie Państwo
wykupienia ciała św.
polskie
Wojciecha przez
za Piastów
Bolesława Chrobrego.
Podejmuje próbę oceny
panowania Bolesława
Chrobrego.
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Nr
lekcji
4.

Temat lekcji
Rozbicie dzielnicowe*
Zagadnienia:
• Polska dzielnicowa,
• drogi ku zjednoczeniu,
• Władysław Łokietek.

5.

Państwo Kazimierza
Wielkiego

Ocena dopuszczająca
Uczeń wie, kim byli
Bolesław Krzywousty i
Władysław Łokietek oraz
czego dokonali.

Poznaj to, co
nieznane...
Koronacja
w średniowieczu*

Ocena dostateczna
Uczeń zna datę koronacji
Władysława Łokietka.
Wie, kim byli Tatarzy.
Zna legendę o hejnale z
wieży Mariackiej.
Wie, kim byli
Krzyżacy.Wyjaśnia, skąd
Krzyżacy wzięli się na
ziemiach polskich.

Uczeń wie, kim był
Kazimierz Wielki.

Uczeń wymienia
osiągnięcia Kazimierza
Wielkiego.
Wie, kim był
Wierzynek.Zna datę
założenia Akademii
Krakowskiej.
Opowiada o życiu
średniowiecznych żaków.

Uczeń rozpoznaje
podstawowe regalia.

Uczeń omawia funkcje
regaliów.

Zagadnienia:
• Akademia Krakowska,
• uczta u Wierzynka.

6.
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AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena dobra
Uczeń zna daty:
testamentu Bolesława
Krzywoustego,
sprowadzenia Krzyżaków
do Polski, bitwy pod
Legnicą.
Wymienia przyczyny i
skutki rozbicia
dzielnicowego.
Wskazuje dzielnice na
mapie.
Uczeń wskazuje na mapie
ziemie wchodzące w
skład państwa Kazimierza
Wielkiego na początku
jego panowania i
przyłączone do
Polskiprzez tego władcę.
Omawia osiągnięcia
gospodarcze, polityczne i
kulturowe Kazimierza
Wielkiego.
Uczeń wie, jak wyglądała
koronacja w
średniowieczu.

Ocena bardzo dobra
Uczeń wie, komu
przypadły poszczególne
dzielnice.

Uczeń rozumie
znaczenie panowania
Kazimierza Wielkiego
dla historii Polski i
potrafi je ocenić.
Zna najsławniejszych
absolwentów Akademii
Krakowskiej.

Uczeń objaśnia kolejne
etapy koronacji w
średniowieczu.

Podstawa
programowa

Temat spoza
podstawy
programowej

Państwo
polskie
za Piastów

Temat spoza
podstawy
programowej
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Nr
lekcji
7.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 1.

Podstawa
programowa

CZĘŚĆ II. ŻYCIE W ŚREDNIOWIECZU
8.

Życie codzienne w
klasztorze
Zagadnienia:
• zajęcia mnichów,
• zakon,
• reguła,
• ubóstwo.

9.

Rycerze i turnieje
Zagadnienia:
• zamek średniowieczny
i jego mieszkańcy.

Uczeń wie, co to jest
klasztor.
Wymienia zajęcia
zakonników.

Uczeń wie, kim byli paź i
giermek.
Wie, co to są: herb,
turniej i pasowanie na
rycerza.
Wymienia elementy
średniowiecznego zamku.

Uczeń zna pojęcia: opat,
relikwie.
Wymienia elementy
średniowiecznego
klasztoru.
Omawia zajęcia
zakonników. Wymienia
średniowieczne zakony.
Opowiada o
przepisywaniu ksiąg.
Uczeń potrafi opisać
herb, turniej i pasowanie
na rycerza.
Podaje przykładowe
zasady kodeksu
rycerskiego.
Opisuje elementy
średniowiecznego zamku.
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Uczeń omawia funkcje
poszczególnych
elementów
średniowiecznego
klasztoru.
Wie, kim był św.
Benedykt.

Uczeń rozpoznaje
mnichów po stroju.
Rozumie znaczenie
klasztorów w
średniowieczu.

Mnisi

Uczeń opowiada o
Zawiszy Czarnym.
Rozumie znaczenie
powiedzenia: „polegać
jak na Zawiszy”.

Uczeń rozumie znaczenie Rycerze
kodeksu rycerskiego.
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Nr
lekcji
10.

Temat lekcji
Zakony rycerskie*
Zagadnienia:
• krucjaty,
• Ziemia Święta,
• konsekwencje krucjat.

11.

W cieniu
średniowiecznej
katedry
Zagadnienia:
• miasto
średniowieczne.

12.

Style romański
i gotycki*
Zagadnienia:
• cechy stylów
romańskiego
i gotyckiego –
porównanie.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Uczeń wie, kim są
Arabowie.
Wie,czym byłykrucjaty i
kim byli krzyżowcy.

Uczeń wskazuje na mapie
Ziemię Świętą i
Jerozolimę.
Wie, co to jest islam.
Zna zakony rycerskie.

Uczeń dokonuje
samodzielnej oceny
wypraw krzyżowych.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń wie, jak wyglądało
miasto w średniowieczu.
Wie, co to jest ratusz i
kim są mieszczanie.
Wymienia podstawowe
zajęcia mieszkańców
średniowiecznych miast.

Uczeń wskazuje na planie
najważniejsze elementy
średniowiecznego
miasta: rynek, ulice,
kościół, mury miejskie.
Wie, co to są: jarmark,
fosa, cech.
Wie kim są rzemieślnicy.
Uczeń wskazuje i nazywa
główne cechy stylów
romańskiego i
gotyckiego.

Uczeń krótko
charakteryzuje religię
islamską.
Wymienia przyczyny i
skutki wypraw
krzyżowych.
Krótko charakteryzuje
zakony rycerskie.
Uczeń rozróżnia grupy
mieszczan i wymienia ich
zajęcia.
Przedstawia różnice
między miastem
średniowiecznym
a współczesnym.

Uczeń porównuje życie
średniowiecznych
mnichów, rycerzy i
mieszczan.

Mieszczanie

Uczeń wymienia
najważniejsze polskie
zabytki sztuki
średniowiecznej.
Opowiada o kulturze
średniowiecznej.

Uczeń wymienia zabytki
sztuki średniowiecznej,
które znajdują się w jego
najbliższej okolicy.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń rozpoznaje
budowle w stylach
romańskim i gotyckim.
Wie, kim są pątnicy i co
to są relikwie.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca
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Nr
lekcji
13.

Temat lekcji
Życie codzienne
średniowiecznej wsi
Zagadnienia:
• warunki życia na
średniowiecznej wsi.

14.

Poznaj to, co nieznane…
Wikingowie – żeglarze
i odkrywcy*

15.

Lekcja powtórzeniowa

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń wymienia
podstawowe zajęcia
chłopów w
średniowieczu.
Wie, kto to był sołtys.

Uczeń wie, jaki był
podział pracy między
mężczyzn, kobiety i dzieci
na średniowiecznej wsi.
Opisuje chłopskie
domostwa.
Wymienia podstawowe
potrawy
średniowiecznych
chłopów.

Uczeń wie, jakie miał
obowiązki i przywileje
sołtys.
Porównuje wieś
średniowieczną ze
współczesną.
Wymienia chłopskie
powinności wobec
właściciela wsi.

Uczeń wie, kim byli
wikingowie.

Uczeń wie, co to są:
amulet, drakkary, runy.

Uczeń wskazuje na mapie Uczeń rozumie znaczenie Temat spoza
miejsca zamieszkania
kultury wikingów w
podstawy
wikingów oraz
rozwoju Europy.
programowej
najważniejsze szlaki ich
wypraw.
Wymienia elementy
stroju wikinga.
Dostrzega związek
między miejscem
zamieszkania a sposobem
życia.

Sprawdzian 2.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń porównuje życie
średniowiecznych
mnichów, rycerzy,
chłopów i mieszczan.

Podstawa
programowa

Chłopi
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Nr
lekcji

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

CZĘŚĆ III. EUROPA I POLSKA W CZASACH JAGIELLONÓW
16.

Unia dwóch państw
Zagadnienia:
• Jadwiga i Jagiełło,
• przyczyny uniiPolski
z Litwą.

17.

Wielka wojna
z Krzyżakami
Zagadnienia:
• przyczyny i skutki
bitwy pod
Grunwaldem.

Uczeń wie, kim byli
królowa Jadwiga
i Władysław Jagiełło.

Uczeń wie, kim byli
Krzyżacy.
Zna datę bitwy pod
Grunwaldem.
Potrafi odczytać plan
bitwy pod Grunwaldem.
Wie, co to była wojna
trzynastoletnia, i zna daty
jej rozpoczęcia
i zakończenia oraz
główny skutek.

Uczeń zna legendę o
klamerce królowej
Jadwigi.
Wskazuje na mapie
Wielkie Księstwo
Litewskie.
Zna datę zawarcia unii
w Krewie.
Uczeń zna przebieg bitwy
pod Grunwaldem.
Opowiada o bitwie pod
Grunwaldem.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń wie, dlaczego
królowa Jadwiga zasiadła
na polskim tronie.
Zna herby Litwy i
Królestwa Polskiego.
Wymienia przyczyny i
skutki unii polskolitewskiej.
Uczeń wie, kim byli
Kawalerowie Mieczowi.
Opowiada, jak Krzyżacy
założyli swoje państwo.
Wskazuje na mapie:
Malbork, Gdańsk,
Pomorze Gdańskie,
Grunwald.
Wymienia przyczyny
i skutki wielkiej wojny.
Zna obraz Jana Matejki
Bitwa pod Grunwaldem.
Wie, że Henryk
Sienkiewicz napisał
powieści Krzyżacy.

Uczeń dokonuje
samodzielnej oceny unii
w Krewie.

Jadwiga
i Jagiełło

Uczeń zna znaczenie
bitwy pod Grunwaldem.

Jadwiga
i Jagiełło
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Nr
lekcji
18.

Temat lekcji
Renesans w Europie*
Zagadnienia:
• narodziny renesansu,
• Leonardo da Vinci.

19.

Odkrywanie Nowego
Świata
Zagadnienia:
• Krzysztof Kolumb,
• Nowy Świat,
• Indianie.

20.

Reformacja*
Zagadnienia:
• przyczyny reformacji,
• podział wyznaniowy
Europy Zachodniej,
• wojny religijne.

Ocena dopuszczająca
Uczeń wskazuje na osi
czasu okres trwania
renesansu w Europie.
Wie, kim byli Leonardo
da Vinci i Michał Anioł.
Uczeń wie, kim był
Krzysztof Kolumb.
Zna datę odkrycia
Ameryki przez Kolumba.

Uczeń wie, kim był
Marcin Luter.
Zna datę wystąpienia
Marcina Lutra.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Uczeń zna i wyjaśnia
pojęcia: humanista,
renesans, człowiek
renesansu.
Wie, dlaczego renesans
narodził się we Włoszech.
Uczeń wie, kim był
Ferdynand Magellan.
Zna datę pierwszej
podróży dookoła świata.
Wymienia przyczyny i
skutki odkryć
geograficznych.
Wskazuje na mapie trasy
wypraw Kolumba i
Magellana.
Uczeń wie, co to są
reformacja, protestanci,
seminarium.
Odróżnia cechy
charakterystyczne
wyznań protestanckich i
katolickiego.
Wymienia podstawowe
różnice między
wyznaniami.

Uczeń rozpoznaje
najważniejsze dzieła
renesansu: kopułę
katedry we Florencji,
watykańską Pietę, Monę
Lizę, Damę z łasiczką.
Uczeń zna i opisuje
kulturę Ameryki
prekolumbijskiej.
Wie, kim był Vasco da
Gama.
Wskazuje na mapie trasę
wyprawy da Gamy.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń wymienia przyczyny
reformacji.
Wskazuje na mapie
największe skupiska
katolików i protestantów
w XVI-wiecznej Europie.

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń rozpoznaje
najważniejsze dzieła
renesansu (także te,
które nie zostały
wspomniane w
podręczniku).
Uczeń samodzielnie
dokonuje oceny odkryć
geograficznych.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń wie, kim byli
jezuici.

Temat spoza
podstawy
programowej

Odkrycie
Nowego
Świata
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Nr
lekcji
21.

Temat lekcji
Wawel królewski
złotego wieku
Zagadnienia:
• dwór Jagiellonów.

22.

Astronom, który
poruszył Ziemię

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Uczeń wie, kim byli
Zygmunt Stary i Zygmunt
August.
Opowiada o życiu
codziennym na wawelskim
dworze.

Uczeń wie, kim byli Bona
Sforza, Jan Kochanowski i
Mikołaj Rej.
Zna i wyjaśnia pojęcie
złotego wieku.
Wie, skąd się wzięła
nazwa włoszczyzna.

Uczeń wie, gdzie urodził
się Mikołaj Kopernik.

Uczeń potrafi
opowiedzieć o życiu
Mikołaja Kopernika.

Uczeń wie, co to jest druk.

Uczeń wie, że na
przełomie średniowiecza
i czasów nowożytnych
wynaleziono broń palną,
okulary i nowy typ
umocnień.

Uczeń rozpoznaje zabytki
architektury
renesansowej – krużganki
wawelskie i ratusz w
Poznaniu.
Opowiada o życiu
codziennym na
wawelskim dworze.
Uczeń opowiada o
studiach Mikołaja
Kopernika.
Wskazuje na mapie
miejsca związane z
Mikołajem Kopernikiem.
Objaśnia teorię
heliocentryczną.
Na przykładzie Kopernika
wyjaśnia, co oznacza
określenie człowiek
renesansu.
Uczeń wymienia skutki
wynalazków z początków
czasów nowożytnych.

Zagadnienia:
• Mikołaj Kopernik.

23.

Poznaj to, co
nieznane…
Największe wynalazki
epoki*

AUTOR:Małgorzata Lis

8

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń wie, kim był
Stańczyk i rozpoznaje
jego wizerunek na
obrazie Jana Matejki.

Dwór
Jagiellonów

Uczeń potrafi wyjaśnić,
czy Mikołaj Kopernikbył
Polakiem, i uzasadnić
swoje wyjaśnienie.

Mikołaj
Kopernik

Uczeń dokonuje
samodzielnej oceny
skutków wynalezienia
druku i broni palnej.

Temat spoza
podstawy
programowej
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Nr
lekcji
24.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 3.

Podstawa
programowa

CZĘŚĆ IV. RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA
25.

Szlachcic – rycerz
i obywatel

Uczeń wie, co to są
husaria, pospolite
ruszenie i sejmik.

Zagadnienia:
• obowiązki szlachcica
wobec państwa.
26.

Rzeczpospolita wielu
narodów
Zagadnienia:
• unia lubelska.

Uczeń wie, kim był
Zygmunt August.

Uczeń wie, jak
ukształtował się stan
szlachecki i jakie miał
obowiązki.
Zna podział stanu
szlacheckiego ze względu
na majątek.
Wie, co to jest trybunał.
Uczeń zna datę
zawarciai postanowienia
unii lubelskiej.
Wymienia narodowości
zamieszkujące
Rzeczpospolitą.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń wie, czym były
przywilej szlacheckie.
Odróżnia znaczenie
terminów: senat, izba
poselska, sejm.
Porównuje sejm dawny
ze współczesnym.

Uczeń rozumie
znaczenie przywilejów
w rozwoju stanu
szlacheckiego.
Dostrzega związek
między polityką dawną
a współczesną.

Polski szlachcic

Uczeń wie, kim była
Barbara Radziwiłłówna.
Wskazuje na mapie
Koronę i Wielkie
Księstwo Litewskie.
Rozpoznaje świątynie
różnych wyznań.
Opowiada o polskiej
tolerancji.

Uczeń wskazuje na
mapie ziemie
przyłączone do Korony w
1569 r.
Rozumie nazwę
Rzeczpospolita Obojga
Narodów i wyjaśnia jej
znaczenie.
Wie, czym była
konfederacja
warszawska.

Rzeczpospolita
Obojga
Narodów
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Nr
lekcji
27.

Temat lekcji
Szlachta wybiera
królów
• Zagadnienia:
• elekcja,
• pole elekcyjne,
koronacja,
• sejm,
• rząd,
• prezydent.

Ocena dopuszczająca
Uczeń zna pierwszych
królów elekcyjnych.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Uczeń wie, dlaczego w
Rzeczpospolitej
wprowadzono wolną
elekcję.
Zna dokonania
pierwszych królów
wybranych w drodze
wolnych elekcji.
Zna datę pierwszej
wolnej elekcji.
Wie, czym były artykuły
henrykowskie.
Opowiada, jak
przebiegała elekcja.
Wie, kto mógł wybierać
króla podczas wolnej
elekcji.

Uczeń wie, czego
dotyczyły artykuły
henrykowskie.
Wie, co to jest trójpodział
władz, i rozumie jego
znaczenie.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń porównuje władzę Rzeczpospolita
współczesną z dawną.
Obojga
Narodów
Porównuje wybory
współczesne z wolną
elekcją.
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Nr
lekcji
28.

29.

Temat lekcji

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dopuszczająca

Uczeń wie, jak wyglądał
Życie codzienne
w szlacheckim dworze dwór szlachecki.
+ Poznaj to, co
nieznane…
Jak żyli magnaci?*
Zagadnienia:
• folwark,
• pańszczyzna,
• spichlerz,
• spław towarów Wisłą
do Gdańska.

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń opowiada, jak
wyglądał dwór szlachecki.
Wie, co to są pańszczyzna
i folwark.
Omawia wygląd i zasady
funkcjonowania
folwarku.
Wie, kim byli flisacy.

Uczeń potrafi wyjaśnić
termin spichlerz Europy.
Rozumie znaczenie
handlu zbożem dla
gospodarki
Rzeczpospolitej.

Uczeń opisuje wygląd
magnackiej rezydencji*.
Wie, kim był Jan
Zamoyski*.
Wymienia podstawowe
zajęcia magnatów*.

Podstawa
programowa

Polski szlachcic
+Temat spoza
podstawy
programowej

Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 4.

CZĘŚĆ V. RZECZPOSPOLITA XVII I XVIII WIEKU
30.

W kraju skrzydlatych
jeźdźców
Zagadnienia:
• potop szwedzki.

Uczeń wie, co to jest
husaria i jak wyglądał
husarz.
Wie, kim był Jan
Kazimierz.

Uczeń wie, kim był Stefan
Czarniecki.
Podaje przyczyny i skutki
wojen polskoszwedzkich.
Zna datę rozpoczęcia i
zakończenia potopu
szwedzkiego.
Zna słowa drugiej zwrotki
Mazurka Dąbrowskiego.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń potrafi wyjaśnić
termin potop szwedzki.
Wie, co to jest unia
personalna.

Uczeń zna rodowód
Zygmunta III Wazy.
Rozumie znaczenie
obrony Jasnej Góry w
czasach potopu
szwedzkiego.
Rozumie treść drugiej
zwrotki Mazurka
Dąbrowskiego.

Rzeczpospolita
w XVII w.
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Nr
lekcji
31.

Temat lekcji
Zwycięstwo pod
Wiedniem

Czasy
stanisławowskie*
Zagadnienia:
• obiady czwartkowe,
• Komisja Edukacji
Narodowej,
• Bernardo Belotto
zwany Canaletto.

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń zna datę bitwy pod
Wiedniem.

Uczeń wie, kim byli
janczarzy i Tatarzy.
Wymienia przyczyny i
skutki wojen polskotureckich.
Rozpoznaje na ilustracji
pałac w Wilanowie –
wskazuje bryłę pałacu
i ogród.
Uczeń wymienia
osiągnięcia króla
Stanisława Augusta
Poniatowskiego w
dziedzinie kultury.
Wie, kim był Marcello
Bacciarelli i Canaletto.
Rozpoznaje na ilustracji
pałac Na Wodzie w
Łazienkach Królewskich w
Warszawie.
Wie, co to są oświecenie
i klasycyzm.

Uczeń zna datę bitew
pod Cecorą i Chocimiem.
Potrafi objaśnić
określenie Lew
Lechistanu.
Na podstawie planu
opowiada o przebiegu
bitwy pod Wiedniem.
Wie, co to jest Wersal.
Uczeń wie, kim byli
Ignacy Krasicki i Grzegorz
Piramowicz.
Wie, w jakim celu
powołano Komisję
Edukacji Narodowej.
Wie, co to są Szkoła
Rycerska i Collegium
Nobilium.

Uczeń samodzielnie
dokonuje oceny udziału
wojsk polskich w bitwie
pod Wiedniem.

Rzeczpospolita
w XVII w.

Uczeń znajduje analogie
między kulturą polską i
europejską.

Temat spoza
podstawy
programowej

Zagadnienia:
• Jan III Sobieski.

32.

Szkoła podstawowa 4–6

Uczeń wie, kiedy
powołano Komisję
Edukacji Narodowej.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji
33.

Temat lekcji
„Witaj majowa
jutrzenko…”
Zagadnienia:
• Konstytucja 3 maja.

34.

Insurekcja
kościuszkowska
+ Poznaj to, co
nieznane…
Udekorować
zasłużonych*

Szkoła podstawowa 4–6

Podstawa
programowa

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń zna datę dzienną
uchwalenia pierwszej
polskiej konstytucji.
Potrafi wymienić trzy
państwa uczestniczące
w rozbiorach Polski.

Uczeń zna datę
I rozbioru.
Wymienia przyczyny
I rozbioru i zwołania
Sejmu Czteroletniego.
Wymienia najważniejsze
reformy wprowadzone
na mocy Konstytucji
3 maja.

Uczeń samodzielnie
dokonuje oceny
postanowień Konstytucji
3 maja.

Upadek
I Rzeczpospolitej

Uczeń wie, kim był
Tadeusz Kościuszko.
Zna datę insurekcji
kościuszkowskiej.

Uczeń zna datę i
przyczynę II rozbioru
Rzeczpospolitej.
Wie, co to są insurekcja
i kosynierzy.

Uczeń potrafi wskazać na
mapie ziemie zabrane
Rzeczpospolitej
w I rozbiorze.
Wie, co Sejm Czteroletni
uchwalił z sprawie
mieszczan i dlaczego.
Wie, dlaczego 3 maja
obchodzone jest w Polsce
święto narodowe.
Uczeń potrafi wyjaśnić,
dlaczego Kościuszkę
nazywamy bohaterem
dwóch narodów.
Opowiada o bitwie pod
Racławicami.

Uczeń potrafi dokonać
oceny insurekcji
kościuszkowskiej –
wskazać jej mocne i
słabe strony.
Wie, czym był i jest
Order Virtuti Militari*.
Wie, jakie znaczenie
miało i ma
przyznawanie orderów
(podaje przykłady
różnych polskich
odznaczeń)*.

Upadek
I Rzeczpospolitej
+ Temat spoza
podstawy
programowej

Zagadnienia:
• naczelnik powstania,
• kosynierzy,
• III rozbiór.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji
35.

36.

Temat lekcji
Upadek
Rzeczpospolitej
Zagadnienia
• upadek państwa,
• rozbiory,
• granice rozbiorowe.

Ocena dopuszczająca
Uczeń zna datę III
rozbioru Polski.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Uczeń wymienia
przyczyny upadku
Rzeczpospolitej.
Wie, co to są abdykacja
i anarchia.

Uczeń wskazuje na mapie
ziemie zagarnięte w
kolejnych rozbiorach
przez poszczególne
państwa.

Sprawdzian 5.
Lekcja
powtórzeniowa

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena bardzo dobra
Uczeń zastanawia się,
czy i w jaki sposób
można było uniknąć
rozbiorów.

Podstawa
programowa

Upadek
I Rzeczpospolitej
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Szkoła podstawowa 4–6

Plan wynikowy. Klasa 6
Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy temat ten jako obowiązkowy, czy nadobowiązkowy –
wówczas wymagania dotyczyć będą oceny celującej.

Nr
lekcji

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

CZĘŚĆ I. O WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ
1.

W XVIII wieku*
Zagadnienia:
●kultura oświecenia,
●rewolucja francuska.

2.

Dał nam przykład
Bonaparte*
Zagadnienia:
● podboje
napoleońskie,
●Legiony Polskie,
●Księstwo
Warszawskie.

Uczeń rozumie pojęcie
oświecenia.
Wie, czym jest trójpodział
władz.
Wie, kiedy rozpoczęła się
rewolucja francuska.

Uczeń wymienia
najważniejszych myślicieli
oświecenia.
Wie, kto był ostatnim
królem Francji.

Uczeń wie, kim był
Napoleon.
Wie, kiedy powstało
Księstwo Warszawskie.
Wie, kto i kiedy napisał
Mazurka Dąbrowskiego.

Uczeń wskazuje na mapie
Księstwo Warszawskie.
Zna na pamięć hymn
Polski.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń krótko omawia
koncepcje
najważniejszych myślicieli
oświecenia.
Wymienia pozytywne
i negatywne skutki
rewolucji francuskiej.
Uczeń wymienia
osiągnięcia Napoleona.
Opowiada o powstaniu
Legionów Polskich.

Uczeń rozumie znaczenie
zdobycia Bastylii
w okresie rewolucji
francuskiej.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń rozumie znaczenie
Kodeksu Napoleona.
Ocenia działania
Napoleona – ogólnie
i w odniesieniu do
Polaków.

Temat spoza
podstawy
programowej
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Nr
lekcji
3.

Temat lekcji
Noc Listopadowa
Zagadnienia:
● przyczyny
powstania
listopadowego,
●wybuch powstania.

4

5.

6.

Armaty pod
stoczkiem
Zagadnienia:
● wojna polskorosyjska,
● upadek powstania
listopadowego.
Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 1.
W cieniu Cytadeli
Zagadnienia:
● represje po
powstaniu,
●zsyłki na Sybir.

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dobra

Uczeń zna datę
rozpoczęcia powstania
listopadowego.

Uczeń wskazuje na mapie
Królestwo Polskie.
Wie, kim był Piotr
Wysocki.
Wymienia przyczyny
rozpoczęcia powstania
listopadowego.

Uczeń wymienia
osiągnięcia Polaków
w latach 1815–1830.
Opowiada o wydarzeniach
Nocy Listopadowej.

Uczeń rozumie potrzebę
masowego uczestnictwa
Polaków w powstaniu
listopadowym.

Formy walki
o niepodległość

Uczeń wie, kiedy
rozegrała się bitwa pod
Grochowem.

Uczeń wymienia
i wskazuje na mapie
najważniejsze bitwy
powstania listopadowego.
Wie, kim byli Józef
Chłopicki i Emilia Plater.

Uczeń wymienia
przyczyny klęski
powstania listopadowego.

Uczeń ocenia powstanie
listopadowe.

Formy walki
o niepodległość

Uczeń wie, czym była
Cytadela Warszawska.

Uczeń wymienia represje
stosowane wobec
Polaków przez cara po
powstaniu listopadowym.
Pokazuje na mapie
Syberię.

Uczeń potrafi wskazać
elementy obronne
Cytadeli Warszawskiej.
Opowiada o warunkach
życia skazańca na Syberii.

Uczeń ocenia sens
wybuchu powstania
listopadowego w obliczu
zaistniałych represji.

Formy walki
o niepodległość

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Ocena dostateczna
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Nr
lekcji
7.

8.

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Wielka Emigracja

Uczeń wie, czym jest
emigracja oraz kim byli
Adam Mickiewicz, Juliusz
Słowacki i Fryderyk
Chopin.

Uczeń wymienia rodzaje
emigracji.
Pokazuje na mapie
państwa, do których
najczęściej emigrowali
Polacy w XIX wieku.
Uczeń wie, czym były
demonstracje
patriotyczne i kto brał
w nich udział.
Wie, kim był Romuald
Traugutt.

Uczeń wyjaśnia termin
„Wielka Emigracja”.

Uczeń omawia działalność
polityczną Wielkiej
Emigracji.

Życie na
emigracji

Uczeń wymienia reformy
wprowadzone
w Królestwie Polskim po
śmierci cara Mikołaja I.
Wie, kim był Stanisław
Brzóska.
Rozumie, dlaczego
powstańcy styczniowi
podjęli walkę partyzancką.

Formy walki
o niepodległość

Uczeń wie, czym jest
cenzura.
Omawia sytuację Polaków
w poszczególnych zaborach.
Opowiada o oporze
Polaków wobec
germanizacji.
Wie, kim był Otto von
Bismarck.

Uczeń wymienia, jakie
represje spadły na
Polaków po powstaniu
styczniowym.
Zna treść Roty Marii
Konopnickiej.

Uczeń, korzystając
z ilustracji i tekstu
źródłowego, opowiada
o przebiegu bitew
powstania styczniowego.
* Jeśli to możliwe,
odnajduje w swojej
okolicy miejsca związane
z powstaniem
styczniowym i zna jego
lokalnych bohaterów.
Uczeń rozumie treść Roty.
Ocenia znaczenie oporu
Polaków wobec
zaborców.

Zagadnienia:
● kultura polska na
emigracji,
● emisariusze.
„Poszli nasi w bój bez
broni…”

Uczeń wie, czym była
branka.

O polską mowę
Zagadnienia:
● walka Polaków
z germanizacją
i rusyfikacją.

Uczeń wie, czym były
rusyfikacja i germanizacja.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Temat lekcji

Zagadnienia:
● przyczyny i przebieg
powstania
styczniowego.

9.

Szkoła podstawowa 4–6

Formy walki
o niepodległość
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Nr
lekcji
10.

Temat lekcji
Ku pokrzepieniu serc
Zagadnienia:
● twórcy kultury
polskiej przełomu
XIX i XX wieku

11.

12.

Poznaj to, co
nieznane…
Nowe państwo
w Ameryce
Północnej*
Lekcja
powtórzeniowa

Ocena dopuszczająca
Uczeń wie, kim byli Jan
Matejko, Henryk
Sienkiewicz i Maria
Skłodowska-Curie, oraz
potrafi krótko
opowiedzieć o ich
twórczości i działalności.

Uczeń wie, kim byli Jerzy
Waszyngton i Kazimierz
Pułaski, zna datę
ogłoszenia Deklaracji
Niepodległości.

Szkoła podstawowa 4–6

Podstawa
programowa

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń wie, kim byli
Stanisław Wyspiański,
Bolesław Prus, Stanisław
Moniuszko, Helena
Modrzejewska, oraz
potrafi krótko
opowiedzieć o ich
twórczości i działalności.
Rozpoznaje najważniejsze
obrazy Jana Matejki.
Uczeń pokazuje na mapie
pierwsze stany tworzące
USA.
Zna datę ogłoszenia
amerykańskiej konstytucji.

Uczeń rozumie znaczenie
rozwoju kultury i nauki dla
podtrzymania ducha
narodowego.

Uczeń zauważa wzrost
znaczenia kobiet
w rozwoju nauki i kultury
w XIX wieku.

Formy walki
o niepodległość

Uczeń podaje przyczyny
wojny o niepodległość
Stanów Zjednoczonych.

Uczeń rozumie znaczenie
Deklaracji Niepodległości.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń opowiada
o organizacji produkcji
w XIX wieku i
wcześniejszych czasach.

Miasto
przemysłowe

Sprawdzian 2.
CZĘŚĆ II. WIEK PARY I ŻELAZA
13.

Narodziny fabryki
Zagadnienia:
● rewolucja
przemysłowa,

Uczeń wie, kim był James
Watt.

Uczeń rozumie znaczenie
wynalezienia maszyny
parowej.
Umie wyjaśnić termin
„rewolucja przemysłowa”.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń wymienia
zagrożenia, jakie
stwarzała praca w XIXwiecznej fabryce.
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Nr
lekcji
14.

Temat lekcji
●praca w fabryce.
Koleją do przodu!
Zagadnienia:
● zmiany
w komunikacji –
kolej, parowiec,
samochód, samolot.

15.

Wycieczka do XIXwiecznego miasta
Zagadnienia:
● życie codzienne
w przemysłowym
mieście w XIX wieku.

16.

Ocena dopuszczająca

Zostań Edisonem*
Zagadnienia:
● największe

Uczeń wie, kto i kiedy
wynalazł lokomotywę
parową.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna
Opowiada o życiu XIXwiecznego robotnika.
Uczeń rozumie, jakie
znaczenie miał rozwój
transportu w XIX wieku.

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń wymienia
pozytywne i negatywne
skutki rozbudowy kolei,
Wie, kiedy pojawiły się
pierwsze samochody
i samoloty.

Uczeń opowiada o życiu
i zagładzie Indian.
Wymienia i pokazuje na
mapie najważniejsze
kanały usprawniające
transport morski.

Miasto
przemysłowe

Uczeń, wie, kim był
Stanisław Staszic.
Wymienia narodowości
zamieszkujące Łódź w XIX
wieku.

Uczeń wymienia
charakterystyczne
elementy przemysłowego
miasta XIX wieku.
Charakteryzuje trzy
zabory pod względem
uprzemysłowienia.
Opowiada o życiu
robotników w XIXwiecznej Łodzi.

Uczeń wskazuje różnice
między miastem w XIX
wieku i wcześniejszych
epokach.
Dostrzega wpływ rozwoju
przemysłu na życie
codzienne ludzi.
Wskazuje na mapie
ośrodki przemysłu na
ziemiach polskich w XIX
wieku.

Uczeń umie odczytywać
i interpretować dane
dotyczące rozwoju
demograficznego.

Miasto
przemysłowe

Uczeń zna największe
wynalazki XIX i początków
XX wieku.

Uczeń wie, kim był
Thomas Edison oraz jak
w dawnych czasach ludzie
oświetlali swoje domy.

Uczeń wie, kim byli Ignacy
Łukasiewicz i Ludwik
Pasteur.
Zna daty wynalezienia

Uczeń potrafi wyjaśnić,
w jaki sposób wynalazki
XIX wieku przyczyniły się
do rozwoju cywilizacji.

Temat spoza
podstawy
programowej

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji

17.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

wynalazki XIX
i początków XX
wieku.
Poznaj to, co
nieznane…
Wielcy podróżnicy
i odkrywcy*

Uczeń pokazuje na mapie
Afrykę i Australię.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna
Rozumie znaczenie
wprowadzenia do użytku
szczepionek i aspiryny.

żarówki i telefonu oraz
wyświetlenia pierwszego
filmu.

Uczeń zna cele podroży
badawczych
podejmowanych w XIX
wieku.

Uczeń pokazuje na mapie
miejsca najważniejszych
odkryć geograficznych
i podróży w XIX wieku.
Wie, kim byli Paweł
Edmund Strzelecki i Roald
Amundsen.

Zagadnienia:
● wyprawy odkrywcze
na obszarach Afryki,
Australii, Azji,
Antarktydy i Arktyki.
18.

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń wymienia skutki
i rozumie znaczenie
podróży odkrywczych
w XIX wieku.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń omawia
podobieństwa i różnice
między dwoma polskimi
orientacjami politycznymi.

Odrodzenie
państwa
polskiego

Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 3.
CZĘŚĆ III. POLSKA ODRODZONA

19.

Wielka Wojna
i sprawa polska
Zagadnienia:
● geneza I wojny
światowej,

Uczeń zna datę
rozpoczęcia I wojny
światowej.
Wie, kim był Józef
Piłsudski.

Uczeń wyjaśnia, dlaczego
wojnę z lat 1914–1918
nazywamy światową.
Wskazuje na mapie
najważniejszych
uczestników wojny.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń wymienia
przyczyny wybuchu
I wojny światowej.
Wyjaśnia termin „wojna
pozycyjna”.
Rozumie znaczenie
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Nr
lekcji

20.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

●polskie orientacje
polityczne
w przededniu
wybuchu wojny.
Polacy na frontach
Wielkiej Wojny

Budowa nowych
granic
Zagadnienia:
● pokój wersalski,
●walka o granice
Polski.

Ocena dostateczna
Wie, kim był Roman
Dmowski.

Uczeń wie, kim był Ignacy
Paderewski.

Zagadnienia:
● polskie formacje
zbrojne.
●polityka mocarstw
wobec sprawy
polskiej.

21.

Szkoła podstawowa 4–6

Uczeń wyjaśnia, dlaczego
Święto Niepodległości
obchodzimy 11 listopada.

Uczeń wymienia skutki
ogłoszenia Aktu
5 listopada.
Wie, jaką rolę odegrał
w procesie odzyskania
niepodległości Ignacy
Paderewski.
Rozpoznaje mapę
ukazująca Europę w czasie
I wojny światowej i
wskazuje na niej ziemie
polskie.
Uczeń wymienia skutki
I wojny światowej.
Wskazuje na mapie nowe
państwa powstałe w
wyniku I wojny światowej.
Wie, kiedy obyła się
konferencja w Paryżu
i jakie były jej

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena dobra
nowych typów broni dla
przebiegu wojny.
Omawia dwie polskie
orientacje polityczne
w przededniu wybuchu
wojny.
Uczeń opowiada, jak
powstały Legiony Polskie.
Wie, kiedy ogłoszono Akt
5 listopada.
Wie, kim był Józef Haller.

Uczeń opowiada
o początkach
niepodległego państwa
polskiego.
Wie, czym jest plebiscyt.

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń wyjaśnia, jakie
znaczenie dla sprawy
polskiej miał Akt
5 listopada.
Rozumie znaczenie
powstania Komitetu
Narodowego Polskiego
w procesie odzyskiwania
niepodległości.

Odrodzenie
państwa
polskiego

Uczeń pokazuje na mapie
miejsca powstań
i plebiscytów z lat 1918–
1921.
Rozumie znaczenie
wystąpienia Orląt
Lwowskich.

Odrodzenie
państwa
polskiego
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Nr
lekcji

22.

Temat lekcji

Bitwa Warszawska
Zagadnienia:
● wojna polskobolszewicka.

23.

II Rzeczpospolita
Zagadnienia:
● powojenna
odbudowa,
● ustrój polityczny
II Rzeczpospolitej.

24.

Osiągnięcia
II Rzeczpospolitej*

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Uczeń rozumie znaczenie
terminów „komuniści” i
„Armia Czerwona”.
Zna datę Bitwy
Warszawskiej.

postanowienia.
Pokazuje na mapie
granice odrodzonej Polski.
Uczeń rozumie znaczenie
terminów „propaganda”
i „bolszewicy”.
Wie, kim był Włodzimierz
Lenin.

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń wie, kiedy
wybuchła rewolucja
w Rosji.
Wymienia przyczyny
i skutki wojny Polski
z bolszewicką Rosją.
Opowiada o przebiegu
Bitwy Warszawskiej.

Uczeń, rozumie określenie
„cud nad Wisłą”.

Odrodzenie
państwa
polskiego

Uczeń wie, kim był Józef
Piłsudski.

Uczeń wie, jaki był ustrój
II Rzeczpospolitej.
Wie, kim byli Władysław
Grabski i Wincenty Witos.
Wymienia i wskazuje na
mapie sąsiadów
II Rzeczpospolitej.

Uczeń omawia sytuację
II Rzeczpospolitej
w momencie odzyskania
niepodległości.
Wymienia problemy
i trudności
II Rzeczpospolitej.
Zna datę przewrotu
majowego oraz wymienia
jego przyczyny i skutki.

Uczeń ocenia działania
Józefa Piłsudskiego.
Wskazuje najważniejsze
różnice między
konstytucjami marcową
i kwietniową.

Odrodzenie
państwa
polskiego

Uczeń pokazuje na mapie
Gdynię i COP.

Uczeń wymienia problemy
gospodarcze i kulturowe
II Rzeczpospolitej.

Uczeń wie, kim byli
Eugeniusz Kwiatkowski,
Stefan Żeromski,

Uczeń wie, kim byli Stefan
Banach i Janusz
Kusociński.

Temat spoza
podstawy
programowej

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji

25.

Temat lekcji
Zagadnienia:
● port w Gdyni,
● COP,
●oświata i kultura.
Poznaj to, co
nieznane…
Kraj wielu narodów*

Ocena dopuszczająca

Uczeń wie, czym jest
mniejszość narodowa.

Zagadnienia:
● mniejszości
narodowe
II Rzeczpospolitej.
26.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Uczeń wymienia
mniejszości narodowe
i etniczne II
Rzeczpospolitej.
Wskazuje na mapie
obszary zamieszkane
przez poszczególne
mniejszości.

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Władysław Reymont
i Julian Tuwim.
Omawia sytuację oświaty
w II Rzeczpospolitej.
Uczeń zna przyczyny
i skutki
wielonarodowościII Rzecz
pospolitej.

Rozumie znaczenie
budowy Gdyni i COP.
Dokonuje oceny osiągnięć
II Rzeczpospolitej.
Uczeń umie odczytać
z diagramu informacje
dotyczące mniejszości
narodowych.
Porównuje sytuację
narodowościową
II Rzeczpospoliteji współcz
esnej Polski.

Podstawa
programowa

Temat spoza
podstawy
programowej

Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 4.
CZĘŚĆ IV. NASZA NAJWIĘKSZA WOJNA

27.

Czy będzie wojna?
Zagadnienia:
● faszystowskie
Włochy,
●nazistowskie
Niemcy,
●stalinowski ZSRR,

Uczeń wie, kim byli Adolf
Hitler i Józef Stalin.

Uczeń wie, kim był Benito
Mussolini.
Rozumie i wyjaśnia
terminy „faszyzm”
i „totalitaryzm”.
Charakteryzuje
totalitaryzmy
w Niemczech i ZSRR.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń charakteryzuje
totalitaryzm we Włoszech.
Wie, jakie decyzje zapadły
w Monachium w 1938
roku.

Uczeń rozumie
zagrożenie, jakim dla
Europy były totalitaryzmy.

Polska
w okresie
II wojny
światowej
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Nr
lekcji

28.

Temat lekcji
●przyczyny II wojny
światowej.
Najazd z dwóch stron
Zagadnienia:
● sojusz III Rzeszy
i ZSRR,
●wojna obronna
Polski.

29.

Ocena dopuszczająca

Okupowany kraj
Zagadnienia:
● polityka Niemiec
i ZSRR w stosunku
do okupowanych
ziem polskich.

Uczeń wie, kiedy
wybuchła II wojna
światowa.
Zna datę napaści ZSRR na
Polskę.

Uczeń wie, czym były
obozy koncentracyjne,
i podaje przykład takiego
obozu.
Wie, czym były getta.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna
Wymienia chronologicznie
działania Hitlera przed
wybuchem II wojny
światowej.
Uczeń zna treść i skutki
paktu Ribbentrop–
Mołotow.
Wymienia i wskazuje na
mapie miejsca
ważniejszych walk podczas
wojny obronnej Polski we
wrześniu 1939 roku.
Uczeń wskazuje na mapie
granicę między okupacją
niemiecką i radziecką
w 1939 roku oraz
Generalne
Gubernatorstwo.
Opowiada, czym była i jak
przebiegała łapanka.
Opowiada o warunkach
życia w getcie.
Wie, czym był Holokaust.
Wie, kim była Irena
Sendlerowa.
Zna datę zbrodni katyńskiej.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń zna datę
podpisania paktu
Ribbentrop–Mołotow.

Uczeń rozumie przyczyny
klęski poniesionej przez
Polskę we wrześniu 1939
roku.

Polska
w okresie
II wojny
światowej

Uczeń wyjaśnia, kiedy
i dlaczego wybuchło
powstanie w getcie
warszawskim.
Podaje inne (poza Ireną
Sendlerową) przykłady
osób ratujących Żydów
podczas wojny.
Opowiada o metodach
prześladowań Polaków
stosowanych przez
niemieckich okupantów.

Uczeń rozumie, jak ważna
i trudna była decyzja
o wybuchu powstania
w getcie warszawskim.
Rozumie dlaczego należy
pamiętać o zbrodni
katyńskiej.

Polska
w okresie
II wojny
światowej
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Nr
lekcji
30.

Temat lekcji
Polskie państwo
podziemne
Zagadnienia:
● różne formy oporu
Polaków wobec
okupantów.

31.

Polacy na frontach
II wojny*
Zagadnienia:
● polskie formacje
zbrojne na frontach
II wojny światowej.

32.

Powstanie
warszawskie
Zagadnienia:
● przyczyny, przebieg
i konsekwencje

Ocena dopuszczająca
Uczeń wie, czym były
Armia Krajowa i Szare
Szeregi.

Uczeń wie, kim byli
Władysław Sikorski
i Władysław Anders.
Wskazuje na mapie
Anglię.

Uczeń zna datę dzienną
rozpoczęcia powstania
warszawskiego.

Szkoła podstawowa 4–6

Podstawa
programowa

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń wie, kim byli
cichociemni.
Opowiada o życiu
codziennym i działalności
partyzantów.
Wie, kim byli Stefan
Rowecki „Grot”, Jan
Bytnar „Rudy”, Tadeusz
Zawadzki „Zośka”, Witold
Pilecki, oraz opowiada
o działalności tych
bohaterów.
Uczeń wskazuje na mapie:
Tobruk, Narwik, Monte
Cassino, szlak armii
Andersa i armii Berlinga
(Lenino).
Zna daty bitew o Anglię
i pod Monte Cassino.
Wyjaśnia termin „desant”.
Uczeń wyjaśnia, na czym
polegała akcja „Burza”.
Wie, ile dni trwało
powstanie warszawskie.
Zna skutki powstania
warszawskiego.

Uczeń wie, czym było
polskie państwo
podziemne.
Wymienia i omawia formy
walki Polaków
z okupantami.
Wie, kim byli Henryk
Dobrzański „Hubal”, Jan
Piwnik „Ponury”, oraz
opowiada o działalności
tych bohaterów.

Uczeń rozumie znaczenie
poznanych bohaterów dla
Polski.

Polska
w okresie
II wojny
światowej

Uczeń rozumie
konieczność walki
Polaków na wszystkich
frontach II wojny
światowej.

Uczeń odczytuje z planu
przebieg bitwy pod Monte
Cassino.
Ocenia znaczenie walki
Polaków na różnych
frontach II wojny
światowej.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń wie, kiedy
rozegrała się i jakie miała
znaczenie bitwa pod
Stalingradem.
Wie, jakie znaczenie miała
akcja „Burza”.

Uczeń potrafi odczytać na
planie Warszawy przebieg
powstania.
Ocenia powstanie
warszawskie.

Polska
w okresie
II wojny
światowej

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji

33.

Temat lekcji

Ocena dostateczna

powstania
warszawskiego.

Koniec największej
z wojen*
+ Poznaj to, co
nieznane…
Wojna na morzach*
Zagadnienia:
● zakończenie
II wojny światowej,
●specyfika działań
morskich w czasie
II wojny światowej.

34.

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Wie, jaką rolę
w powstaniu
warszawskim odgrywali
harcerze i sanitariuszki.
Wymienia przyczyny
klęski powstania
warszawskiego.
Uczeń wie, kiedy
zakończyła się II wojna
światowa.

Uczeń pokazuje na mapie
fronty II wojny światowej.
Omawia rolę Polaków
w zwycięstwie nad
Niemcami.
Wyjaśnia termin „alianci”.

Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 5.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Uczeń rozumie rolę
Stanów Zjednoczonych
w okresie II wojny
światowej.
Wyjaśnia terminy:
„desant”, „kamikaze”,
„U-Boot”.
Pokazuje na mapie nowe
granice państw.

Uczeń rozumie znaczenie
walki na morzu podczas
II wojny światowej.
Zna datę ataku
Japończyków na Pearl
Harbor.

Podstawa
programowa

Temat spoza
podstawy
programowej
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Nr
lekcji

Temat lekcji

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

CZĘŚĆ V. ZALEŻNI OD WSCHODNIEGO SĄSIADA
35.

Podział świata, skutki
wojny

Uczeń wie, czym jest
NATO.

Uczeń wymienia skutki
II wojny światowej.
Wie, że Niemcy były
podzielone na RFN i NRD.
Wie, czym był Układ
Warszawski.
Rozumie pojęcia: żelaznej
kurtyny, zimnej wojny,
wyścigu zbrojeń.

Uczeń pokazuje na mapie
szlaki powojennych
przesiedleń.
Opowiada o podziale
państwa niemieckiego.
Wie, kim byli Jurij Gagarin
i Neil Armstrong.
Za datę lądowania
człowieka na Księżycu.

Uczeń opowiada
o przyczynach i skutkach
podziału państwa
niemieckiego.
Rozumie znaczenie USA
w powojennej odbudowie
Europy.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń pokazuje na mapie
powojenne granice Polski
oraz wymienia jej
sąsiadów.

Uczeń wymienia skutki
II wojny światowej dla
ziem polskich.
Wie, czym są Ziemie
Odzyskane, Pałac Kultury
i Nauki w Warszawie.
Rozumie pojęcie
analfabetyzmu.
Opowiada o odbudowie
kraju ze zniszczeń
wojennych.

Uczeń wie, czym była
reforma rolna.
Wie, w jakich
okolicznościach powstała
Nowa Huta.
Wie, kim byli „Żołnierze
Wyklęci”.

Uczeń wymienia i omawia
zmiany, jakie zaszły
w społeczeństwie polskim
po II wojnie światowej.

Polska
Rzeczpospolita Ludowa

Zagadnienia:
● kształtowanie się
powojennego ładu,
●migracje,
●zimna wojna.

36.

Wielka odbudowa
Zagadnienia:
● granice powojennej
Polski,
● odbudowa kraju ze
zniszczeń,
● przemiany
gospodarcze na wsi
i w mieście.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji
37.

Temat lekcji
Władza i zwykli ludzie
Zagadnienia:
● kształtowanie się
komunistycznej
władzy w Polsce.

38.

Opozycja i Kościół
katolicki

Ocena dopuszczająca

Solidarność ludzi
wolnych

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń wie, kim był
Bolesław Bierut.
Wie, czym była PZPR.

Uczeń zna terminy
„Milicja Obywatelska” i
„cenzura”.
Wymienia najważniejsze
uroczystości państwowe
obchodzone w PRL.

Uczeń opowiada, jak
komuniści przejęli władzę
w Polsce.
Podaje przykłady
komunistycznej
propagandy.

Uczeń wyjaśnia, na czym
polegała zależność PRL od
ZSRR.
Wie, kim był Jan Rodowicz
„Anoda”.

Polska
Rzeczpospolita Ludowa

Uczeń wie, kim był Jan
Paweł II (Karol Wojtyła).

Uczeń zaznacza na osi
czasu daty
najważniejszych
wystąpień społecznych
przeciw władzom PRL.
Wie, kim był Stefan
Wyszyński.
Wie, czym były obchody
tysiąclecia chrztu Polski.
Rozumie i wyjaśnia termin
„opozycja”.
Wie, kiedy wybrano
Karola Wojtyłę na
papieża.

Uczeń zna daty
najważniejszych
wystąpień społecznych
przeciw władzom PRL.
Wyjaśnia, czym był KOR.

Uczeń rozumie rolę
i znaczenie Kościoła
katolickiego
w powojennej Polsce.

Polska
Rzeczpospolita Ludowa

Uczeń zna daty powstania
„Solidarności”
i wprowadzenia stanu
wojennego.

Uczeń wie, kim byli
Wojciech Jaruzelski, Lech
Wałęsa i Jerzy
Popiełuszko.

Uczeń wymienia główne
postanowienia
porozumień
sierpniowych.

Uczeń wymienia
przyczyny kryzysu
gospodarczego w PRL
na przełomie lat 70. i 80.

Solidarność
i powstanie
III Rzeczypospolitej

Zagadnienia:
● stosunki władza–
Kościół, opozycja
demokratyczna.

39.

Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji

40.

41.

Temat lekcji
Zagadnienia:
● powstanie
„Solidarności”,
●stan wojenny.
Poznaj to, co
nieznane…
Niezbędnik PRL-u*
Zagadnienia:
● charakterystyczne
elementy życia
codziennego w PRL.
Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 6.

Ocena dopuszczająca

Uczeń wie, czym były
kolejki do sklepów
i kartkowy system
zaopatrzenia.

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Uczeń wie, czym były
pochody pierwszomajowe
i Dziennik Telewizyjny.

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Podaje przyczyny i skutki
wprowadzenia stanu
wojennego.

XX wieku.
Ocenia wprowadzenie
stanu wojennego.

Uczeń wskazuje
współczesne
odpowiedniki produktów
używanych w PRL.
Rozumie trudną
rzeczywistość społeczną
okresu PRL.

Uczeń łączy zjawiska
i produkty z panującym
w PRL systemem
politycznym.

Temat spoza
podstawy
programowej

Uczeń potrafi wyjaśnić,
dlaczego wybory
4 czerwca 1989 roku nie
były w pełni wolne.
Potrafi ocenić przemiany
z lat 1989–1990.

Solidarność
i powstanie
III Rzeczypospolitej

CZĘŚĆ VI. ZNOWU W WOLNEJ POLSCE
42.

Polska państwem
demokratycznym
Zagadnienia:
● okrągły stół,
●przemiany
polityczne
i gospodarcze
po 1989 roku.

Uczeń zna datę
pierwszych częściowo
wolnych wyborów do
parlamentu.
Wie, kim był Lech Wałęsa.

Uczeń wymienia
przyczyny zorganizowania
i postanowienia okrągłego
stołu.
Zna datę rozpoczęcia
obrad okrągłego stołu.
Wie, kim był Tadeusz
Mazowiecki.
Wymienia zmiany

AUTOR:Małgorzata Lis

15

Uczeń dostrzega związek
między działalnością
„Solidarności”
a obaleniem komunizmu
w Polsce.
Zna datę pierwszych
wolnych wyborów
prezydenckich w Polsce.
Wie, kim był Leszek
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Nr
lekcji

43.

Temat lekcji

Ocena dostateczna
polityczne i gospodarcze,
które zaszły w wyniku
przemian lat 1989–1990.

Ustrój państwa
polskiego
Zagadnienia:
● władza
ustawodawcza,
wykonawcza
i sądownicza.

44.

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Bądźmy samorządni
Zagadnienia:
● zadania i działanie

Uczeń wie, czym jest
konstytucja.
Wie, kto w Polsce
sprawuje urząd
prezydenta.

Uczeń pokazuje na mapie
województwo, w którym
mieszka.

Uczeń dzieli władzę na
ustawodawczą,
wykonawczą
i sądowniczą.
Wie, które organy
sprawują w Polsce władzę
ustawodawczą,
wykonawczą
i sądowniczą,
Odróżnia demokrację
pośrednią od
bezpośredniej.
Wie, czym są: ustawa,
cisza wyborcza,
referendum.
Wie, kto w Polsce
sprawuje urząd premiera.
Uczeń wie, czym są
władze samorządowe
i w jakim celu zostały
powołane.
Zna podział

AUTOR:Małgorzata Lis
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Ocena dobra
Balcerowicz.
Rozumie symboliczne
znaczenie kształtu
okrągłego stołu.
Uczeń podaje przykłady
ustroju republikańskiego
w historii.
Wymienia zadania
poszczególnych władz we
współczesnej Polsce.
Wie, czym jest Trybunał
Konstytucyjny.
Wie, kto w Polsce
sprawuje urząd marszałka
sejmu.

Uczeń wymienia przykłady
organizacji
pozarządowych.

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

Uczeń zna datę
uchwalenia aktualnej
konstytucji RP.
Wyjaśnia, dlaczego media
nazywane są czwartą
władzą.

Państwo

Uczeń wymienia zadania
województwa, powiatu
i gminy.

„Mała
Ojczyzna”
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Nr
lekcji

45.

Temat lekcji
samorządu
lokalnego w Polsce.

Prawa i obowiązki
obywatela
Zagadnienia:
● prawa człowieka,
●prawa i obowiązki
obywatela RP,
●prawa dziecka.

46.

Ocena dopuszczająca

Jesteśmy w Unii
Europejskiej i NATO

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

administracyjny kraju.
Pokazuje na mapie powiat
i gminę, w których
mieszka.
Wie, czym jest organizacja
pozarządowa.

Podstawa
programowa

Uczeń wymienia
podstawowe prawa
człowieka.

Uczeń wyjaśnia, czym
różni się znaczenie słów
„człowiek” i „obywatel”.
Wymienia główne prawa
i obowiązki obywatela RP.
Wie, jakie prawa mu
przysługują z racji tego, że
jest dzieckiem, i gdzie
zostały one zapisane.

Uczeń zna dokumenty,
w których spisane zostały
prawa człowieka.
Podaje przykłady łamania
praw człowieka i łamania
praw dziecka.

Uczeń rozumie rolę
Dekalogu w kształtowaniu
się koncepcji praw
człowieka.
Zna daty uchwalenia
najważniejszych
dokumentów, w których
spisane zostały prawa
człowieka.
Potrafi zadziałać, gdy są
łamane prawa dziecka.
Wie, jakie funkcje pełnią
Rzecznik Praw
Obywatelskich i Rzecznik
Praw Dziecka.

Państwo

Uczeń zna datę
przystąpienia Polski do
UE.

Uczeń zna datę
przystąpienia Polski do
NATO.

Uczeń opowiada o historii
UE, wskazuje na mapie
państwa należące do NATO.

Uczeń ocenia członkostwo
Polski w UE i NATO.

Wspólnota
europejska

AUTOR:Małgorzata Lis
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Nr
lekcji

47.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Zagadnienia:
● geneza i główne
zadania UE i NATO.

Wie, które miasto jest
główną siedzibą władz UE.
Rozpoznaje symbole UE
i NATO.

Wymienia pozytywne
i negatywne strony
członkostwa Polski w UE
i NATO.
Wie, czym jest Parlament
Europejski.
Wskazuje na mapie
państwa należące do UE.
Wie, jaki utwór jest
hymnem UE.

Poznaj to, co
nieznane…
Zakupy nie tak dawno
temu i dziś*

Uczeń podaje przykłady
zmian, jakie zaszły w życiu
codziennym Polaków od
wczesnych lat 90. XX
wieku do dziś.

Uczeń dostrzega tempo
zmian oraz wskazuje ich
dobre i złe strony.

Zagadnienia:
● życie codzienne
Polaków ostatniego
ćwierćwiecza.
48.

Szkoła podstawowa 4–6

Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 7.
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Ocena dobra

Uczeń dostrzega różnice
między rzeczywistością
wczesnych lat 90.
i dzisiejszą.

Ocena bardzo dobra

Uczeń wie, czym jest
denominacja.

Podstawa
programowa

Temat spoza
podstawy
programowej
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Nr
lekcji

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Podstawa
programowa

CZĘŚĆ VII. MIESZKAŃCY GLOBALNEJ WIOSKI
49.

Świat stał się
mniejszy
Zagadnienia:
● globalizacja i jej
konsekwencje.

50.

51.

Problemy
współczesnej Polski
Zagadnienia:
● problemy polskiego
społeczeństwa
początków XXI
wieku,
●Polonia we
współczesnym
świecie.
Zagrożenia
współczesnego
świata
Zagadnienia:
● Zanieczyszczenie

Uczeń potrafi wyjaśnić
sformułowanie „świat stał
się mniejszy”.

Uczeń wie, czym są
kultura masowa
i globalizacja.
Wymienia dobre i złe
strony globalizacji.

Uczeń podaje przykłady
kultury masowej
i globalizacji.
Dostrzega szanse
i zagrożenia związane
z globalizacją.

Uczeń dostrzega różnice
między kulturą wysoką
i masową.
Wie, czym jest Bank
Światowy.

Problemy
ludzkości

Uczeń wie, czym jest
Polonia.

Uczeń wymienia
najważniejsze problemy
współczesnej Polski.
Wymienia przyczyny
współczesnej emigracji
Polaków.
Wskazuje na mapie
państwa, w których
znajdują się największe
skupiska Polaków.

Uczeń zastanawia się nad
sposobami zaradzenia
problemom współczesnej
Polski.
Potrafi rozpoznać
i nazwać różne formy
protestów społecznych.

Uczeń dostrzega w swoim
najbliższym otoczeniu
przejawy problemów
współczesnej Polski.

Solidarność
i powstanie
III Rzeczypospolitej

Uczeń wymienia
największe zagrożenia
współczesnego świata.
Wskazuje na mapie
miejsca konfliktów
zbrojnych

Uczeń podaje przykłady
osób i organizacji
walczących ze
współczesnymi
zagrożeniami.

Uczeń samodzielnie
poszukuje rozwiązań
współczesnych globalnych
problemów.

Uczeń wie, czym jest
terroryzm.

AUTOR:Małgorzata Lis
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Państwo

Problemy
ludzkości
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Nr
lekcji

52.

53

Temat lekcji
środowiska,
●wojny,
●terroryzm,
●głód,
●epidemie.
Poznaj to, co
nieznane…
Siedem historycznych
cudów Polski*

Ocena dopuszczająca

Szkoła podstawowa 4–6

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń opowiada
o ważnych zabytkach ziem
polskich.

Uczeń, wie, czym jest lista
światowego dziedzictwa
UNESCO.
Potrafi dokonać wyboru,
który z zabytków
najbardziej mu się
podoba, i wyjaśnić, który
uznaje za najważniejszy
dla historii Polski.

i najważniejszych
zamachów
terrorystycznych.
Wie, czym jest pandemia.
Uczeń potrafi wymienić
ważne zabytki związane
z historią ziem polskich.

Uczeń pokazuje na mapie
miejsca, w których
znajdują się wybrane
zabytki.

Zagadnienia:
● przykłady słynnych
miejsc związanych
z dziejami Polski.
Lekcja
powtórzeniowa
Sprawdzian 8.

AUTOR:Małgorzata Lis

20

Podstawa
programowa

Temat spoza
podstawy
programowej

