
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 5 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

1. Czas w historii 

Uczeń: 

- zna sposób 

mierzenia czasu, 

którym posługują się 

ludzie w Europie, 

wydarzenie, które dało 

początek 

obowiązującemu w 

Europie systemowi 

datacji, rzymski 

system zapisywania 

liczb 
- rozumie pojęcia: 

nasza era (n.e.), przed 

naszą erą (p.n.e.), 

wiek (stulecie),  

historia, tysiąclecie 

oraz zasady ustalania 

wieku i połowy wieku 

dla danego 

wydarzenia 

historycznego 
 

 

Uczeń: 

-rozumie pojęcia: 

prehistoria, epoka 
- potrafi wyjaśnić, 

czym historia różni się 

od prehistorii 
 

 

 

Uczeń: 

- rozumie pojęcie  

chronologia 
- potrafi wymienić epoki 

należące do prehistorii i 

historii 

 

 

Uczeń: 

- potrafi wyjaśnić, co 

oznacza stwierdzenie, 

że podział na epoki jest 

umowny 

 

2. Początki cywilizacji 

Uczeń: 

- wskazuje położenie 

poznanych cywilizacji 

na mapie (Bliski 

Wschód, Egipt, Azja, 

Mezopotamia,  Izrael,) 

- porównuje 

koczowniczy tryb 

życia z osiadłym 

- potrafi podać co 

najmniej jedną 

informację na ich 

temat 

 

Uczeń: 

 potrafi wyjaśnić 

skutki rewolucji 

neolitycznej 

 wymienia zajęcia 

mieszkańców 

poznanych państw; 

 wskazuje przykłady 

politeizmu i 

monoteizmu 

 

 

Uczeń: 

 potrafi   wymienić 

najważniejsze 

informacje dotyczące 

warunków życia ludzi w 

epoce paleolitu  i neolitu 

oraz wyjaśnić, dlaczego 

zmiany w sposobie 

życia ludzi epoki neolitu 

nazwano rewolucją 

neolityczną 

- omawia wpływ 

warunków 

geograficznych na życie 

codzienne ludzi 

 

Uczeń: 

 zna ramy 

chronologiczne epoki 

paleolitu i neolitu 

- wskazuje osiągnięcia 

omówionych 

cywilizacji, potrafi je 

przyporządkować do 

danego obszaru, 

dostrzega ich wpływ na 

zachodzące zmiany 

 

Uczeń: 

 analizuje 

wpływ osią-

gnięć na zacho-

dzące zmiany; 

 potrafi dostrzec 

różnice między 

cywilizacjami  

w różnych dzie-

dzinach życia 

 

3. Starożytna Grecja 

Uczeń: 

 potrafi wskazać 

Grecję na mapie; 

 wymienia, co 

najmniej trzy 

 

Uczeń: 

 zna zajęcia Greków 

 rozumie pojęcia: 

zgromadzenie 

ludowe, rada 

 

Uczeń: 

- scharakteryzować 

organizację polityczną 

starożytnej Grecji i 

system wierzeń w Grecji 

 

Uczeń: 

 wskazuje czynniki 

integrujące greckie 

polis 

 wskazać budowle 

 

Uczeń: 

 dostrzega, czym 

różni się 

demokracja 

ateńska od 



osiągnięcia Greków 

w różnych  

dziedzinach życia, 

- zna najważniejsze 

bóstwa olimpijskie 

 zna postaci: 

Sokratesa, Fidiasza, 

Homera i datę 776 r. 

p. n. e. 

pięciuset, sąd 

ludowy, ostracyzm, 

mitologia, mit, heros, 

Hades, filozofia 

 wymienia rodzaje 

nauk, które 

rozwinęły się w 

Grecji 

 wie, jaki był wpływ 

warunków 

geograficznych na 

zajęcia Greków; 

 potrafi przedstawić 

zasady organizacji 

igrzysk, wskazać 

wyrazy pochodzenia 

greckiego obecne we 

współczesnym języku 

polskim 

 

odnoszące się do 

sportowego i 

religijnego charakteru 

igrzysk 

 zna postacie: Myrona, 

Sofoklesa, 

Archimedesa, 

Hipokratesa 

  potrafi opowiedzieć 

o okolicznościach 

narodzin teatru, 

wymienić 

najważniejsze 

osiągnięcia naukowe 

starożytnych Greków, 

ocenić dokonania 

starożytnych Greków 

demokracji 

współczesnej 

  potrafi streścić 

Iliadę i Odyseję 

 

4. Antyczny Rzym 

Uczeń: 

 potrafi wskazać na 

mapie Rzym; 

 wymienia różne 

formy sprawowania 

władzy; 

 wie, kim byli Jezus 

Chrystus, Gajusz 

Juliusz Cezar, 

Oktawian August, 

 wie, kiedy upadło 

Cesarstwo Rzymskie 

na Zachodzie 

 

Uczeń: 

 rozumie pojęcia: 

zgromadzenie ludowe, 

konsulowie, senat, 

senatorowie, trybun 

ludowy, prawo weta, 

kopuła, Panteon, łuk 

triumfalny, termy, 

cyrk, łacina, apostoł 

 zna bohaterów 

mitów rzymskich: 

Romulusa i Remusa, 

daty: 313, 380r. 

 umiejscawia w 

czasie powstanie i 

upadek Rzymu; 

 opisuje różne formy 

ustrojowe; 

 wymienia 

osiągnięcia Rzymian 

w różnych 

dziedzinach 

 

Uczeń: 

 rozumie pojęcia:  

proletariusze, niewolnik, 

wyzwoleniec, 

arystokraci, bazylika, 

Circus Maximus, języki 

romańskie 

 opisuje życie 

pierwszych chrześcijan; 

- opisuje organizację 

armii rzymskie 

 zna postacie: Nerona, 

Konstantyna Wielkiego 

 

Uczeń: 

 porównuje różne 

formy ustrojowe; 

 przedstawia 

przyczyny i skutki 

podbojów rzymskich 

 potrafi 

scharakteryzować 

osiągnięcia 

starożytnego Rzymu 

 opowiedzieć o życiu 

rzymskiej rodziny 

 

Uczeń: 

- dostrzega 

wpływy greckie 

na kulturę rzym-

ską 

- potrafi porów-

nać republikę 

rzymską i demo-

krację ateńską, 

dostrzegać róż-

nice w sposobie 

rządzenia pań-

stwem w okresie 

istnienia republiki 

i cesarstwa 

5. Czasy 

średniowiecza 

Uczeń: 

 potrafi wymienić 

państwa powstałe w 

okresie wczesnego 

średniowiecza oraz 

wskazać je na 

mapie; 

 

Uczeń: 

 opisuje życie 

Słowian; 

 wie, kim byli Otton 

I, Justynian Wielki, 

Mahomet, oraz zna 

ich dokonania; 

 zna zasady islamu 

 

Uczeń: 

 potrafi 

scharakteryzować 

sytuację panującą we 

wczesno-

średniowiecznym 

Kościele, przedstawić 

przebieg pierwszej 

 

Uczeń: 

 rozumie przyczyny i 

skutki przyjmowania 

chrześcijaństwa 

 potrafi 

scharakteryzować 

organizację państwa 

Karola Wielkiego 

 

Uczeń: 

 dostrzega, że 

czas 

średniowiecza 

to czas 

budowania 

Europy; 

 rozumie wpływ 



 wie, które z tych 

państw najszybciej 

przyjęły 

chrześcijaństwo; 

 wie, kim był Karol 

Wielki 

 potrafi przedstawić 

przyczyny i skutki 

wypraw krzyżowych 

 rozumie istotę sporu 

między Grzegorzem 

VII a Henrykiem IV 

krucjaty 

 zna daty: 962, 1077 

 rozumie pojęcie 

schizma wschodnia; 

 rozumie znaczenie 

powstania islamu i 

zmian, które wiązały 

się z wprowadzeniem 

tej religii 

 potrafi przedstawić 

sytuację polityczną w 

Europie od II połowy 

IX w., przedstawić 

okoliczności 

powstania Świętego 

Cesarstwa 

Rzymskiego i 

wyjaśnić założenia 

reformy kluniackiej, 
wyjaśnić, co wydarzyło 

się na synodzie w 

Clermont 

chrześcijaństwa 

na budowę 

Europy 

6. Społeczeństwo 

średniowiecznej 

Europy 

Uczeń: 

 opisuje życie chłopa, 

rycerza, 

mieszczanina, 

duchownego w 

średniowieczu 

używając pojęć 

 potrafi przedstawić 

prawa oraz 

obowiązki seniora i 

wasala, wyjaśnić 

istotę 

średniowiecznego 

uniwersalizmu 

 

Uczeń: 

 rozumie pojęcia: 

suzeren, poddany, hołd 

lenny, inwestytura, 

rozdrobnienie 

feudalne, turniej 

rycerski, rozejm boży, 

pasowanie na rycerza, 

baszta, patrycjat, 

pospólstwo, plebs, 

rada miejska, 

pańszczyzna, 

dziesięcina 

 wymienia style 

architektoniczne 

średniowiecza  

i potrafi je rozpoznać 

 

 

Uczeń: 

 dostrzega wpływ 

systemu lennego na 

funkcjonowanie wsi 

 potrafi wyjaśnić, jak 

przebiegała 

uroczystość nadania 

lenna, opowiedzieć o 

przebiegu turnieju 

rycerskiego, wyjaśnić, 

jakie warunki należało 

spełnić, aby zostać 

rycerzem stosując 

odpowiednie pojęcia 

 

Uczeń: 

 rozumie wpływ 

feudalizmu na sytuację 

polityczną, 

gospodarczą i 

społeczną 

średniowiecznej 

Europy 

 potrafi przedstawić 

proces kształtowania 

się rycerstwa, 

scharakteryzować 

zamek średniowieczny, 

wyjaśnić, jakie warunki 

należało spełnić, aby 

zostać rycerzem, 

przedstawić pozycję 

kobiety w 

średniowiecznym 

społeczeństwie, 

scharakteryzować 

mieszkańców 

średniowiecznego 

miasta i ich życie, 

scharakteryzować stan 

chłopski, 

 rozumie pojęcie: 

reguła, znaczenie religii 

i Kościoła w 

funkcjonowaniu 

średniowiecznego 

społeczeństwa 

 

Uczeń: 

 rozumie rolę 

chrześcijaństwa 

w kształtowaniu 

się 

średniowiecznej 

Europy 

7. Polska Piastów 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie 

 

Uczeń: 

 omawia działania 

 

Uczeń: 

 wskazuje grupy 

 

Uczeń: 

 rozumie i wymienia 

 

Uczeń: 

 rozumie, jaki 



państwo pierwszych 

Piastów, ziemię 

chełmińską 

 wymienia władców  

z dynastii Piastów 

 zna pojęcia: rozbicie 

dzielnicowe Polski, 

Krzyżacy, 

kolonizacja 

niemiecka 

 potrafi wyjaśnić 

przyczyny i okolicz- 

ności pojawienia się 

Krzyżaków na 

ziemiach polskich, 

określić ramy 

czasowe kolonizacji 

niemieckiej,  

wymienić 

przedstawicieli 

społeczeństwa 

polskiego, którzy 

popierali ideę 

zjednoczenia Polski 

 wie, co się 

wydarzyło w 966 r., 

1000 r., 1025 r., 

1226r, 1138 r. 

pierwszych władców 

z dynastii Piastów 

 zna daty: 1038r., 

1076r., 1109r., 

1241r, 1296r., 1320r. 

 rozumie pojęcia: 

czynsz, wolnizna, 

prawo składu, 

Mongołowie, na 

czym polegała 

lokacja na prawie 

niemieckim 

 potrafi przedstawić   

konflikt Bolesława 

Śmiałego z biskupem 

Stanisławem, 

przyczyny  sporu 

między Bolesławem 

a Zbigniewem, 

wymienić żądania 

Henryka V wobec 

Bolesława, 

przedstawić 

założenia ustawy 

sukcesyjnej i skutki 

społeczne i ich zajęcia   

 przedstawić 

okoliczności przyjęcia 

chrztu przez Mieszka, 

 przedstawić wygląd 

i uzbrojenie 

wojownika drużyny 

książęcej 

 przedstawić rozwój 

terytorialny państwa 

Bolesława Chrobrego 

 zna produkty 

wchodzące w skład 

jadłospisu 

mieszkańców Polski 

 opisuje sposób 

utrzymania wojska, za 

panowania Kazimierza 

Odnowiciela 

 wskazać przejawy 

i skutki słabości Polski 

w okresie rozbicia 

dzielnicowego 

 

 

 

przyczyny oraz skutki 

przyjęcia chrztu, 

zjazdu  

w Gnieźnie, 

pierwszej koronacji, 

 potrafi przedstawić 

warunki życia 

mieszkańców Polski 

pierwszych Piastów, 

opisać sytuację na 

ziemiach polskich po 

śmierci Mieszka II, 

ocenić skutki polityki 

Bolesława Śmiałego 

w stosunku do 

cesarza Henryka IV, 

przedstawić przebieg 

wojny Bolesława 

Krzywoustego z 

Niemcami, 

przedstawić przebieg 

i skutki najazdu 

Mongołów na ziemie 

polskie 

 

wpływ miało 

przyjęcia 

chrześcijaństwa 

na zmiany w 

różnych 

dziedzinach 

życia  

w Polsce 

 charakteryzuje 

okres rozbicia 

dzielnicowego 

 ocenia skutki 

sprowadzenia 

zakonu 

krzyżackiego 

dla państwa 

polskiego 

 przedstawia 

sytuację 

gospodarczą 

miast i wsi w 

XIII w. 

8. Polska i Litwa 

Uczeń: 

-zna daty:1364r., 

1385r., 1410r., 1466, 

 potrafi wyjaśnić 

przyczyny unii 

polsko-litewskiej 

-wie, kim byli: 

Władysław Łokietek, 

Kazimierz Wielki, 

Jadwiga, Władysław 

Jagiełło, Kazimierz 

Jagiellończyk, 

Mikołaj Kopernik 

- rozumie pojęcia: 

unia personalna, 

lenno, przywilej, 

szlachta, sejm walny. 

 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie 

państwa, z którymi 

Polska weszła  

w unie personalne, 

korzyści wynikające 

z unii dla Polski i dla 

Wielkiego Księstwa 

Litewskiego 

 rozumie znaczenie 

polsko-litewskiego 

zwycięstwa pod 

Grunwaldem i w 

wojnie 

trzynastoletniej 

 zna wybrane 

przywileje. 

 

Uczeń: 

 potrafi wyjaśnić 

przyczyny nadania przez 

Ludwika Węgierskiego 

przywileju rycerstwu 

 rozumie znaczenie 

zawierania unii 

 wskazuje na mapie 

imperium Turków 

osmańskich i państwa 

zagrożone ich najazdem 

 przedstawia przebieg 

wojny trzynastoletniej 

 rozumie wpływ 

przywilejów na proces 

przekształcania się 

rycerstwa w szlachtę. 

 

Uczeń: 

 wskazuje przyczyny  

i skutki: zjednoczenia 

ziem polskich, unii 

personalnych, wojny 

trzynastoletniej, 

nadawania 

przywilejów 

 potrafi opisać wygląd 

ołtarza Wita Stwosza, 

scharakteryzować 

działalność Akademii 

Krakowskiej i 

szkolnictwo w 

okresie późnego 

średniowiecza. 

 

 

Uczeń: 

 rozumie zmiany 

zachodzące  

w państwie 

polskim pod 

wpływem 

zawieranych 

unii, 

zjednoczenia, 

nadawania 

przywilejów. 

 

 


