Wymagania programowe
dla klasy V szkoły podstawowej
według programu Nowej Ery
Badana czynność uczniów

Poziomy
wymagań
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STAROŻYTNOŚĆ
I. WPROWADZENIE W ŚWIAT CYWILIZACJI STAROŻYTNYCH
 wie, jakie czynnoci decyduj¹ o narodzinach cywilizacji
A  zna cywilizacje staro¿ytne (Egipt, Mezopotamia, Fenicja,
Palestyna, Grecja, Rzym)

I. Wiadomości

 zna rolê, jak¹ odgrywa³y rzeki w istnieniu pañstw staro¿ytnych
 uczeñ rozumie, co oznacza rok, wiek, tysi¹clecie, nasza era,
przed nasz¹ er¹, prehistoria, epoka, chronologia, cywilizacja
 rozumie, dlaczego dzieje ludzkoci dziel¹ siê na epoki
 rozumie ró¿nicê miêdzy prahistori¹ a histori¹
B

 dostrzega wzajemne zwi¹zki miêdzy ró¿nymi sk³adnikami
cywilizacji
 dostrzega dysproporcje czasowe
 dostrzega zwi¹zki miêdzy rodowiskiem naturalnym
a rozwojem form pañstwowych
 dostrzega podobieñstwa i ró¿nice w warunkach kszta³tuj¹cych powstanie pañstw

II. Umiejętności

 umie wskazaæ na mapie po³o¿enie cywilizacji staro¿ytnych
 umie wyjaniæ istotê podzia³u na lata naszej ery i przed
nasz¹ er¹
 wymienia w kolejnoci g³ówne epoki oraz oblicza w przybli¿eniu czas ich trwania
C

 umie wyjaniæ pojêcie: cywilizacja
 dzieli czynniki cywilizacji na materialne i duchowe
 stosuje uzyskan¹ wiedzê do wspó³czesnoci poprzez
przyk³ady
 umie okreliæ, które cywilizacje powsta³y wczeniej, a które
póniej

I. Wiadomości

II. OBRAZY Z ŻYCIA STAROŻYTNYCH
 zna techniki uprawy roli w Egipcie i Mezopotamii
 wie, jakie by³y podstawowe narzêdzia stosowane w uprawie
A  wie, co to by³ system nawadniania
 zna nazwy g³ównych rzek cywilizacji rolniczych (Tygrys,
Eufrat, Nil)
 zna rolê komunikacji w ¿yciu staro¿ytnych pañstw
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 zna rodzaje zajêæ ludnoci miast staro¿ytnych
 wie, jak wygl¹da³y stroje cywilizacji staro¿ytnych
 zna materia³y, z których budowano
 pamiêta, co to by³y: mumia, balsamowanie, sarkofag,
faraon, toga
A

 zna obyczaje zwi¹zane z ¿yciem codziennym (rodzina,
nauka, religia, praca)
 zna rolê armii w ¿yciu imperium rzymskiego i w staro¿ytnej Grecji

I. Wiadomości

 zna pojêcia: niewolnik, niewolnictwo, gladiator, amfiteatr,
ONZ, korsarz
 wie, kim by³ Spartakus
 rozumie pojêcia: agora, akwedukt, forum, termy, Akropol
 dostrzega rolê wielkich rzek
 dostrzega wp³yw warunków naturalnych na zajêcia ludnoci
 rozumie rolê morza w ¿yciu ludów staro¿ytnych
 rozumie wyra¿enie wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu
B

 dostrzega ró¿nice w ¿yciu mieszkañców cywilizacji staro¿ytnych
 rozumie zasadnicze ró¿nice w sytuacji dzieci i kobiet,
w poszczególnych pañstwach dawniej a dzi
 rozumie rolê edukacji w ¿yciu staro¿ytnych spo³eczeñstw
 rozumie przyczyny powstañ niewolników w Rzymie
 dostrzega zró¿nicowanie spo³eczeñstw staro¿ytnych
 potrafi zaznaczyæ na osi czasu wiek powstania cywilizacji
staro¿ytnych
 umie wskazaæ na mapie wielkie rzeki (Eufrat, Tygrys, Nil)
 zaznacza na osi czasu okres wietnoci Babilonu, Aten, Rzymu
 analizuje proste teksty ród³owe

II. Umiejętności

 umie scharakteryzowaæ rodzaje prac, technik rolnych oraz
upraw w Egipcie i Mezopotamii
 umie okreliæ rolê miast staro¿ytnych i dostrzec ró¿nice
miêdzy miastem staro¿ytnym a wspó³czesnym
 charakteryzuje osi¹gniêcia w zakresie techniki budowy dróg
C

 umie opowiedzieæ o rozrywkach ludów staro¿ytnych
 potrafi zainscenizowaæ prost¹ scenkê przedstawiaj¹c¹
epizod z ¿ycia codziennego
 pisze relacje z jednego dnia prze¿ytego w miecie staro¿ytnym
 przedstawia ró¿nice w sposobie wychowania, nauczania
w pañstwach staro¿ytnych
 ocenia ró¿ne metody wychowawcze w staro¿ytnoci
 samodzielnie poszukuje informacji na temat sposobu
prowadzenia walk przez Greków i Rzymian
 potrafi wskazaæ ród³o pochodzenia niewolników i wykonywane przez nich prace
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III. BOGOWIE I LUDZIE
 zna imiona najwa¿niejszych bogów i bóstw
A

 zna tytu³y utworów Homera i Wergiliusza oraz ich g³ównych
bohaterów
 zna treæ wybranych mitów

I. Wiadomości

 zna postaci: Moj¿esz, Jezus, Konstantyn Wielki
 rozumie pojêcia: sfinks, piramida, kap³an, wyrocznia, mit,
Biblia, Stary i Nowy Testament, poganie, judaizm, monoteizm,
politeizm
 rozumie, dlaczego mieszkañcy Egiptu i Mezopotamii
oddawali czeæ si³om przyrody
B

 dostrzega ró¿nicê miêdzy religi¹ Staro¿ytnego Wschodu
a Grecj¹ i Rzymem
 rozumie rolê kap³anów
 rozumie rolê mitów w ¿yciu Greków
 dostrzega artystyczne piêkno mitów
 rozumie znaczenie nauki Chrystusa i jego uczniów dla
powstania chrzecijañstwa
 dostrzega zwi¹zek miêdzy judaizmem a chrzecijañstwem
 potrafi opowiedzieæ o wierzeniach mieszkañców staro¿ytnych pañstw
 rozpoznaje budowle (wi¹tynie) oraz opisuje je
 opowiada o wyobra¿eniach bogów

II. Umiejętności

 umie przypisaæ bogom ich atrybuty i dziedzinê ¿ycia
 wskazuje na mapie Trojê, Olimp, Palestynê
 wyjania ró¿nicê miêdzy politeizmem a monoteizmem
C

 wskazuje pozosta³oci kultury ¿ydowskiej w swoim regionie
 opowiada (barwnie) wybrany mit
 odró¿nia rzeczywistoæ mitologiczn¹ od historycznej
 w oparciu o przyk³ady umie podaæ, jaka jest wspó³czesna
rola mitu
 wymienia przyczyny rozproszenia ¯ydów po wiecie
 wyjania przyczyny rozszerzania siê chrzecijañstwa
 zaznacza na tamie czasu narodziny Chrystusa
 wyjania, co odró¿nia³o chrzecijan od innych religii
IV. DZIEDZICTWO STAROŻYTNOŚCI

I. Wiadomości

 zna datê 776 r. p.n.e.
 zna konkurencje, które wchodzi³y w sk³ad piêcioboju
A

 rozró¿nia budowle architektury staro¿ytnej
 umie wymieniaæ g³ówne osi¹gniêcia nauk
 zna ró¿ne rodzaje pisma
 zna postaci: Fidiasz, Sokrates, Arystoteles, Platon, Aleksander Wielki
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 rozumie pojêcia: w³adza despotyczna
 demokracja
 obywatel
 miasto-pañstwo
 Zgromadzenie Ludowe
 republika
 konsul, senat, trybun ludowy, cesarz, legion
 rzeczpospolita
 tragedia-komedia

I. Wiadomości

 igrzyska, olimpiada
 kolumna, kopu³a, porz¹dek architektoniczny
 antyk
B

 p³askorzeba
 ³uk triumfalny
 cyrk
 filozofia
 kodeks
 jêzyki romañskie
 dostrzega ró¿nicê miêdzy ró¿nymi formami sprawowania
w³adzy (republika, demokracja, w³adza despotyczna)
 dostrzega ró¿nice i podobieñstwa miêdzy demokracj¹
wspó³czesn¹ a antyczn¹
 rozumie rolê igrzysk olimpijskich w ¿yciu Greków
 rozumie wk³ad ludów staro¿ytnych w rozwój cywilizacji
 rozumie znaczenie prawa w ¿yciu spo³eczeñstw staro¿ytnych
i wspó³czesnych
 dostrzega znaczenie pisma w ¿yciu ludzi i rozwoju cywilizacji
 potrafi operowaæ poznanymi pojêciami
 umie omówiæ rolê, jak¹ pe³ni³y poszczególne instytucje
pañstwowe

II. Umiejętności

 podaje przyk³ady stosowania w najbli¿szym otoczeniu
procedur demokratycznych (samorz¹d szkolny)
 potrafi zaznaczyæ na tamie czasu: pierwsze igrzyska,
powstanie teatru
C

 wskazuje na mapie Olimpiê, zasiêg terytorialny imperium
rzymskiego, zasiêg jêzyka ³aciñskiego i greckiego
 wyszukuje przyk³ady wiadcz¹ce o obecnoci greki i ³aciny
we wspó³czesnym wiecie
 samodzielnie ocenia i okrela wk³ad staro¿ytnych w postêp
cywilizacji
 wyszuka przyk³ady o doskona³oci prawa rzymskiego
 potrafi dostrzec wynalazki ludów staro¿ytnych we wspó³czesnym wiecie
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II. Umiejętności
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 dostrzega naladownictwo wzorów antycznych w póniejszych architekturach
C

 wykonuje album Zabytki architektury staro¿ytnej
 wskazuje ró¿nice i podobieñstwa miêdzy igrzyskami
staro¿ytnymi a wspó³czesnymi
 bierze aktywny udzia³ w dramie na dany temat

ŚREDNIOWIECZE
I. NARODZINY EUROPY
 wylicza plemiona s³owiañskie, polskie
A

 wymienia wspó³czesne pañstwa europejskie, w których
wiêkszoæ ludnoci stanowi¹ S³owianie
 wylicza spadkobierców Karola Wielkiego
 wymienia korzyci p³yn¹ce z przyjêcia chrzecijañstwa

I. Wiadomości

 pamiêta daty: 395 r., 476 r., 1453 r.
 rozumie pojêcia: barbarzyñca, monarchia, plemiê, misja,
pogañstwo, chrystianizacja, herezja, kryzys, upadek, cesarz,
cesarstwo
 wie, jaki istnia³ zwi¹zek miêdzy monarchi¹ a papiestwem
B

 wie, dlaczego rozpad³a siê monarchia Karola Wielkiego
 wie, w jaki sposób powsta³y pierwsze pañstwa s³owiañskie
 wyjania znaczenie przyjêcia chrzecijañstwa dla umocnienia pañstwa polskiego
 rozumie, ¿e przejcie z jednej epoki w drug¹ dokonuje siê
stopniowo
 wskazuje na mapie obszar podzielonego cesarstwa oraz ich
stolicê
 okrela skutki najazdów barbarzyñskich
 wskazuje na mapie obszar monarchii Karola Wielkiego oraz
pañstw powsta³ych z jego podzia³u

II. Umiejętności

C

 wskazuje, co z dorobku monarchii karoliñskiej przyjê³a
redniowieczna Europa, w tym równie¿ Polska
 wskazuje na mapie pierwotne siedziby S³owian oraz podaæ,
do której grupy zaliczaj¹ siê plemiona polskie
 wskazuje pierwsze plemiona polskie
 interpretuje fragmenty kroniki Galla Anonima
 zaznacza na tamie chronologicznej daty omawianych wydarzeñ
 sprawnie pos³uguje siê poznanymi pojêciami w sytuacjach
problemowych

D

 umie przeanalizowaæ przyczyny rozpadu monarchii Karola
Wielkiego
 umie oceniæ znaczenie zjazdu gnienieñskiego
 potrafi porównaæ monarchiê Karola Wielkiego z monarchi¹ pierwszych Piastów
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 krytycznie odnieæ siê do polityki prowadzonej przez
Boles³awa Chrobrego poprzez wyjanienie, w jaki sposób
ekspansjonistyczna polityka zaszkodzi³a krajowi
II. ROLA RELIGII W ŚREDNIOWIECZU

I. Wiadomości

 zna postaci: Mahomet, Allach, Boles³aw Krzywousty,
Konrad Mazowiecki, Jadwiga, W³adys³aw Jagie³³o
A
 zna daty: 622, 966, 1000, 1025, 1138, 1320, 1364, 1385,
1410, 1466
 rozumie pojêcia: chrystianizacja, obyczaj, obrzêd, papie¿,
katolicyzm, relikwia, prawos³awie, cerkiew, patriarcha,
muzu³manin, islam, krzy¿owiec, wyprawa krzy¿owa, Koran,
meczet, ja³mu¿na
B

 wyjania, na czym polega³a chrystianizacja, kto zajmowa³ siê
krzewieniem chrzecijañstwa?
 ilustruje, ¿e proces chrystianizacji odbywa³ siê przez d³u¿szy
czas i dokonuje siê nadal
 wyjania, na czym polega³a rola papie¿a w redniowieczu
i obecnie
 ilustruje przebieg wypraw krzy¿owych
 gromadzi informacje na temat w. Wojciecha, opowiada
o jego ¿yciu i czynach
 odszukuje informacje na temat innych misjonarzy, rejonów
ich dzia³ania, wskazuje na mapie trasy ich wypraw misyjnych

II. Umiejętności

C

 wskazuje na mapie rejony, w których zdoby³o przewagê
prawos³awie oraz okrela, jakie kraje le¿¹ obecnie na tym
terenie
 wskazuje na mapie kraje opanowane przez wyznawców
islamu, tereny, o które toczy³y siê walki w czasie wypraw
krzy¿owych
 wskazuje na mapie Mekkê, Medynê, Gniezno, Kraków
 wyjania wspó³czesne stosunki miêdzy katolicyzmem
i prawos³awiem

D

 wykrywa i ocenia podobieñstwa i ró¿nice miêdzy katolicyzmem a prawos³awiem, miêdzy chrzecijañstwem a islamem
 ocenia akcjê misyjn¹ (i rezultaty) w. Wojciecha
 ocenia przyczyny, skutki i znaczenie wypraw krzy¿owych

I. Wiad.

III. OŚWIATA, NAUKA I SZTUKA W ŚREDNIOWIECZU
A

 wymienia Jana Gutenberga i dziejopisarzy: Jana D³ugosza,
Wincentego Kad³ubka
 zna znacznie daty: 1364 r.

I. Wiadomości
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B

 rozumie pojêcia: budownictwo sakralne i wieckie, styl
romañski, gotycki, witra¿, rozeta, kopu³a, sklepienie, ³uk,
uniwersytet, rektor, ¿ak, klasztor, teologia, wydzia³, filozofia,
dziejopisarstwo (roczniki, kroniki, ¿ywoty wiêtych), kultura
³aciñska, szlachta, herby, stany spo³eczne, dwór, zamek,
turniej, pasowanie na rycerza, cech, eksponat, katedra,
pergamin
 rozró¿nia style: romañski, gotycki
 ilustruje obyczaje i zwyczaje stanów spo³ecznych
 wyjania, jak powsta³ stan szlachecki
 ilustruje, jak powsta³o miasto, jak ono wygl¹da³o
 opowieda, jak wygl¹da³a nauka na uniwersytecie
 przedstawia wybrane elementy kultury dworskiej
 wskazuje na mapie najwiêksze redniowieczne miasta
i uniwersytety
 rysuje charakterystyczne detale sztuki romañskiej
i gotyckiej

II. Umiejętności

C

 samodzielnie poszukuje podstawowych wiadomoci
o pierwszym polskim uniwersytecie
 porównuje kroniki z rocznikiem
 pos³uguje siê i analizuje herbarze
 zaznacza ró¿nicê miêdzy sztuk¹ redniowieczn¹ a wspó³czesn¹
 porównuje kszta³cenie w redniowieczu do kszta³cenia
wspó³czesnego

D

 ocenia wp³yw kultury rycerskiej na kulturê szlacheck¹
(herby, obyczaje)
 dostrzega we wspó³czesnej architekturze miast elementy
(struktury) stylu gotyckiego i romañskiego
IV. DZIEŃ CODZIENNY

I. Wiadomości

A

 wylicza narzêdzia uprawy ziemi w redniowieczu
 wymienia ró¿ne rodzaje rzemios³ w redniowieczu
 rozumie pojêcia: stan, senior, wasal, trójpolówka,
pañszczyzna, czynsz, rzemios³o, cech, czeladnik, epidemia,
mistrz, targ, jarmark, rynek, przywilej, lokacja, so³tys,
wolnizna, wymiana handlowa, sukiennice
 wyjania, co to jest podzia³ stanowy
 ilustruje ¿ycie wsi redniowiecznej

B

 opisuje rolê so³tysa w redniowieczu
 wyjania opis drogi od ucznia do mistrza
 wyjania znaczenie cechów w dziedzinie religijnej, spo³ecznej,
militarnej
 wyjania znaczenie wymiany handlowej w redniowieczu
 opowiada o ¿yciu ludzi w redniowieczu
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 rysuje schemat przedstawiaj¹cy hierarchiê spo³eczeñstwa
redniowiecznego
 opowiada o sposobach uprawy w redniowieczu
C  porównuje sposób zdobywania zawodu w redniowieczu
ze wspó³czesnoci¹

II. Umiejętności

 wskazuje na mapie g³ówne szlaki handlowe w redniowiecznej Europie
 porównuje ¿ycie w redniowiecznym miecie ze wspó³czesnoci¹
 wskazuje ró¿nice prawne pomiêdzy stanami
 objania, na czym polega³a nierównoæ w stosunkach
miêdzy ludmi epoki redniowiecza
 analizuje proces zak³adania wsi
 dowodzi, jaki postêp dokona³ siê w rolnictwie od redniowiecza do wspó³czesnoci
D  wskazuje w swojej najbli¿szej okolicy lady osadnictwa
redniowiecznego w postaci nazw miejscowoci
 wykrywa elementy tradycji rzemielniczych we wspó³czesnym ¿yciu miasta
 dostrzega ró¿nicê miêdzy handlem redniowiecznym
a wspó³czesnym
 wyjania przyczyny czêstych klêsk (epidemie)

K P R D W

poziom
poziom
poziom
poziom
poziom

K  konieczny
P  podstawowy
R  rozszerzaj¹cy
D  dope³niaj¹cy
W  wykraczaj¹cy
Poziom

Ocena

K

Dopuszczaj¹ca

K+P

Dostateczna

K+P+R

Dobra

K+P+R+D

Bardzo dobra

K+P+R+D+W

Celuj¹ca

