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1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

 

OCENA CELUJĄCA  

Uczeń:  

- posiada zupełną wiedzę o regionie z zakresu programu nauczania,   

- aktywnie uczestniczy w zajęciach i prezentuje na nich nienaganną postawę, 

- z dużym zaangażowaniem wykonuje bardzo wartościowe merytorycznie  prace  

/ projekty,  

- samodzielnie gromadzi różnorodne materiały, korzystając z różnych źródeł, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- reprezentuje szkołę w konkursach wiedzy o regionie. 

  

OCENA BARDZO DOBRA  

Uczeń:  

- opanował pełny zakres materiału określonego w programie,  

- gromadzi systematycznie materiały dotyczące regionu, korzystając 

ze wskazanych przez nauczyciela źródeł,  

- z zaangażowaniem wykonuje wartościowe merytorycznie  prace / projekty,  

- rzetelnie uczestniczy w zajęciach i prezentuje na nich nienaganną postawę,  

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

OCENA DOBRA  

Uczeń:  

- zna ogólnie materiał programowy, 

- uczestniczy w zajęciach i prezentuje na nich dobrą postawę, 



- gromadzi wybiórczo materiały dotyczące regionu, korzystając ze wskazanych 

przez nauczyciela źródeł,  

- wykonuje prace / projekty wymagane przez nauczyciela, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

OCENA DOSTATECZNA  

Uczeń:  

- ma braki w zakresie materiału nauczania,  

- nie gromadzi materiałów regionalnych lub robi to bardzo wybiórczo, 

- nie wykonuje prac / projektów wymaganych przez nauczyciela lub robi 

to w sposób marginalny, 

- prezentuje dobrą postawę, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

Uczeń:  

- ma duże braki w wiedzy o regionie,  

- rzadko bierze udział w zajęciach lekcyjnych, 

- nie gromadzi materiałów regionalnych, 

- nie wykonuje prac / projektów wymaganych przez nauczyciela, 

- prezentuje poprawną postawę, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

kryteria oceniania z przedmiotu 

 

I semestr: 

Nie będzie cząstkowych/ bieżących ocen w postaci stopni 1-6. 



Nauczyciel będzie stosował oceny opisowe (informację zwrotną co uczeń zrobił 

dobrze, a nad czym jeszcze warto popracować). 

Ocenie będą podlegały: 

- zeszyt przedmiotowy (powinien zawierać zapisy wszystkich tematów lekcji 

z kompletnym ,,nacobezu” oraz własne notatki ucznia; zeszyty przepisane 

do sprawdzenia nie będą oceniane)       

- aktywność na lekcjach (odnotowywana na każdej lekcji plusem)   

- kartkówki - niezapowiedziane, z ostatniej lekcji / tematu, 

 w formie wypowiedzi pisemnej ,,Co już umiem?”; 

 Poprawy kartkówek – pisemnie na konsultacjach do 21 grudnia   

- ocena postawy na zajęciach, wobec przedmiotu i nauczyciela   

- projekt edukacyjny pt. ,,Stąd mój ród” (indywidualny, w formie papierowej 

(album) lub prezentacji w programie Power Point)    

Na początku listopada i stycznia uczniowie będą dokonywali samooceny 

we wskazanych obszarach (forma tabeli).     

Ocena semestralna będzie ustalana niezależnie od średniej ocen wskazanej przez 

dziennik i będzie poprzedzona samooceną ucznia.    

 

II semestr: 

Nie będzie cząstkowych/ bieżących ocen w postaci stopni 1-6. 

Nauczyciel będzie stosował oceny opisowe: (informację zwrotną co uczeń zrobił 

dobrze, a nad czym jeszcze warto popracować). 

- zeszyt przedmiotowy (powinien zawierać wklejone ,,kryteria oceniania”; 

zapisy wszystkich tematów lekcji z kompletnym ,,nacobezu” oraz własne notatki 

ucznia; zeszyty przepisane do sprawdzenia nie będą oceniane)    



- aktywność na lekcjach (odnotowywana na każdej lekcji plusem, na jednej lekcji 

można zdobyć jeden punkt)     

- kartkówki - niezapowiedziane, z ostatniej lekcji / tematu, w formie wypowiedzi 

pisemnej ,,Co już umiem?”;  

Poprawy kartkówek – pisemnie na konsultacjach do 7 czerwca  

    

- ocena postawy na zajęciach, wobec przedmiotu i nauczyciela  

   

- projekt edukacyjny pt. ,,Moja miejscowość dawniej i dziś” (indywidualny, 

w formie papierowej (album) lub prezentacji w programie Power Point)  

W marcu i w czerwcu uczniowie będą dokonywali samooceny.    

Na ocenę roczną największy wpływ będzie miał poziom realizacji 

obowiązkowych projektów uczniowskich .  

 

   

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej – zgodnie ze Statutem Szkoły 

 

 

 

Małgorzata Rutkowska 

 

 

 

 

 


