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1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

 

• Ocena dopuszczająca – uczeń powinien: 

-  wykazać się znajomością elementarnej wiedzy i umiejętności  

- wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych pojęć historycznych  

- dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie 

materiałów ilustracyjnych  

- prowadzić zeszyt przedmiotowy 

- prezentować poprawną postawę  

  

• Ocena dostateczna – uczeń powinien: 

-  posiadać podstawową wiedzę faktograficzną 

- czytać teksty ze zrozumieniem  

- dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością  

- opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie 

oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku doszło do 

danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej  

- prowadzić zeszyt przedmiotowy 

- prezentować dobrą postawę 

 

 



• Ocena dobra – uczeń powinien: 

-  opanować wiedzę faktograficzną objętą programem nauczania   

- wyrażać własną opinię popartą merytorycznymi argumentami 

-  dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego 

- umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel 

- posiadać wymagane umiejętności z zakresu chronologii, w tym datację 

wydarzeń historycznych 

- prowadzić zeszyt przedmiotowy z kompletnymi zapisami tematów lekcji 

- prezentować dobrą postawę 

   

 

• Ocena bardzo dobra – uczeń powinien: 

-  wykazać się pełną wiedzą faktograficzną, chronologiczną i kartograficzną, 

dotyczącą wydarzeń historycznych objętych programem nauczania 

- w pełni rozumieć programowe procesy historyczne i samodzielnie wyciągać 

wnioski  

- ujmować treści historyczne w związki przyczynowo - skutkowe 

- krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości 

- porównywać epoki i okresy historyczne  

- systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy z kompletnymi zapisami 

tematów lekcji  

- prezentować nienaganną postawę 

  



• Ocena celująca – uczeń powinien: 

- wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem 

- wykazać się rozległą wiedzą historyczną oraz umiejętnościami na poziomie 

oceny bardzo dobrej 

- systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy z kompletnymi zapisami 

tematów lekcji, wzbogaconymi o notatki własne  

- prezentować nienaganną postawę 

- reprezentować szkołę w konkursach historycznych 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

kryteria oceniania z przedmiotu 

 

I semestr: 

Oceny wyrażone stopniem w skali 1-6 będą wystawiane za:  

- sprawdziany (z kilku lekcji lub działu, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku) 

- zeszyt przedmiotowy (na ocenę maksymalnie ,,4” – zapisy wszystkich tematów 

lekcji z kompletnym ,,nacobezu”; na ,,5-6” dodatkowo własne notatki lub 

refleksje do tematu; zeszyty przepisane do sprawdzenia nie będą oceniane) 

Oceny opisowe ( z informacją zwrotną co uczeń zrobił dobrze a nad czym warto 

popracować) będą wystawiane za: 

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

lekcji można zdobyć tylko jeden plus) 

- kartkówki (niezapowiedziane, z ostatniej lekcji) w formie wypowiedzi 

pisemnej ,,Co umiem z ostatniej lekcji” 



- ocena postawy na zajęciach, wobec przedmiotu i nauczyciela 

- zadania z mapą, tekstem źródłowym oraz z chronologii 

Poprawy prac pisemnych– pisemnie na konsultacjach do 21 grudnia 

Na początku października, listopada, grudnia 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: 

Oceny wyrażone stopniem w skali 1-6 będą wystawiane za: 

- sprawdziany (z kilku lekcji lub działu, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku) 

- zeszyt przedmiotowy (na ocenę maksymalnie ,,4” – zapisy wszystkich tematów 

lekcji z kompletnym ,,nacobezu”; na ,,5-6” dodatkowo własne notatki lub 

refleksje do tematu; zeszyty przepisane do sprawdzenia nie będą oceniane) 

- kartkówki (niezapowiedziane, z ostatniej lekcji) w formie wypowiedzi 

pisemnej ,,Co umiem z ostatniej lekcji” 

- zadania z mapą, tekstem źródłowym oraz z chronologii 

Opisowo będą oceniane:   

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

lekcji można zdobyć tylko jeden plus) 

- ocena postawy na zajęciach, wobec przedmiotu i nauczyciela 

Poprawy prac pisemnych – na konsultacjach do 7 czerwca 

W marcu oraz czerwcu uczniowie będą dokonywali samooceny. 



Ocena roczna NIE MUSI wynikać ze średniej ocen wskazanej przez dziennik 

i będzie poprzedzona samooceną. 

 

 

 

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej – zgodnie ze Statutem Szkoły 

 

 

 

Małgorzata Rutkowska 

 

 


