
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

 

 

Szkoła podstawowa klasy IV- VI 

 

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 
2. Program nauczania historii w klasach 4 -8 szkoły podstawowej 

„Wczoraj i dziś” / dr Tomasz Maćkowski/ wydawnictwo „Nowa Era”. 
3. Program nauczania historii i społeczeństwa „ My i historia” w klasach 

IV-VI/ B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch wydawnictwo „ Nowa 
Era/PWN”. 

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania 

5. Podstawa programowa. 

 

Przedmiotem oceniania są: 

 

- wiadomości (wiedza przedmiotowa), 

- umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także 
konieczność wyciągania z nich wniosków), 

- postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy. 

 

Cele ogólne oceniania: 

 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 
w tym zakresie, 



- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i 
motywowanie go do dalszej pracy, 

- dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno- wychowawczej, 

- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności 
jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

 

Odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze, np. swobodna 
dłuższa wypowiedź na określony temat w oparciu o pojęcia, daty i fakty 
historyczne. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 
trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

Wypowiedzi pisemne: 

 

 

- kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich 
lekcji, mogą być niezapowiedziane ( mają rangę odpowiedzi ustnej). 

 

- sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są 
lekcję powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

- Umiejętności doskonalone w domu 

- praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, 
poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac 
ustnych), zgodność z poziomem wymagań i oceniane są według skali 
celujący- bardzo dobry- dobry- dostateczny- dopuszczający. 



- W przypadku 3 braków pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

- Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż 
podręcznik ( plansze, rysunki, referaty, prezentacje multimedialne) 
oceniane są: celujący- bardzo dobry- dobry- dostateczny. 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów: 

  

1. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia. 

2. W ocenianiu stosuje się następującą skalę: 

 

6 – celujący 

5 - bardzo dobry 

4 – dobry 

3 – dostateczny 

2 – dopuszczający 

1 – niedostateczny 

 

3. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1-6. 

 

4. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, 
bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 
Jeżeli uczeń często opuszcza zajęcia z przyczyn losowych liczba 
ocen może być mniejsza. 

 

6. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny lub pisemny wskazujący 
mocne i słabe strony jego pracy. 



 

 

 

Kryteria ocen: 

 

Wypowiedzi ustne 

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, 
stosowanie terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, 
umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy 
naukowych (mapy, tablice graficzne) itp. 

o celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie 
przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, prezentuje własne 
przemyślenia i oceny, łączy wiadomości z różnych źródeł wiedzy, 
uczestniczy w konkursach przedmiotowych. 

 

o bardzo dobry - odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, 
łączy fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć 
historycznych, stosuje 

chronologię i hierarchię treści w oparciu biegłą umiejętność posługiwania 
się osią czasu - porównuje, wyjaśnia, wyciąga wnioski i dostrzega związki 
przyczynowo skutkowe, biegle posługuje się mapą, umiejętnie analizuje 
teksty źródłowe, posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok 
historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz 
problemów społecznych i gospodarczo- politycznych. 

 

o dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, ale nie wyczerpująca w 
pełni, dane zagadnienie zawiera większość wymaganych treści, wykazuje 
dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych oraz potrafi je 
wyjaśnić i ocenić, dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, zna 
daty i potrafi je nanieść na oś czasu, potrafi posługiwać się mapą, bierze 
udział w dyskusji - uzasadnia swoje racje w sposób komunikatywny. 

 



o dostateczny - odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, uczeń 
zna ważniejsze fakty, daty, pojęcia i postacie historyczne, jednak nie 
zawsze potrafi je prawidłowo zinterpretować, określa wiek wydarzenia, 
potrafi odczytać oś czasu, raczej rzadko korzysta z mapy. 

 

o dopuszczający – wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów 
historycznych, jednak niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi na pytania 
nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, 
podstawowe fakty historyczne wyjaśnia z pomocą nauczyciela oraz w 
oparciu o podręcznik i materiały ilustracyjne. 

 

o niedostateczny - nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych 
przez nauczyciela nawet o elementarnym stopniu trudności nawet z 
pomocą nauczyciela, posiada bardzo duże braki w wiadomościach 
koniecznych. 

 



Prace pisemne 

 

W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje się 
kryteria (procenty uzyskanych punktów): 

100% + zadanie dodatkowe- ocena celująca 

100%- 91% ocena bardzo dobra 

90-76% - ocena dobra 

75-51% - ocena dostateczna 

50-31% - ocena dopuszczająca 

30-0% - ocena niedostateczna 

1. Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni. 

2. Sprawdziany, z których uczeń otrzymał ocena niedostateczną lub 
dopuszczającą uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni. Do 
dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z 
poprawianego sprawdzianu. 

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania w ciągu 
tygodnia od daty powrotu do szkoły. 

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę 
stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według 
następującej kolejności: 

sprawdziany, 

kartkówki i odpowiedzi ustne, 

aktywność na zajęciach, 

aktywność pozalekcyjna, 



prace domowe i prace długoterminowe itp. 

posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, atlasy, słowniki 
itp.) 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego /zeszytu ćwiczeń. 

 

Klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie 
ocen cząstkowych . 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-nie opanował koniecznych treści, 

-ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i 
umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę, 

- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z 
nauczycielem, 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego /zeszytu ćwiczeń, 

- notorycznie nie odrabia pracy domowej. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

- wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, 

- ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą 
nauczyciela potrafi je nadrobić, 

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, 

- przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i 
współpracy z nauczycielem. 

- stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, 



- stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty 
najistotniejsze, 

- raczej odrabia zadania domowe. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie 
podstawowym, 

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i 
niewielkim stopniu złożoności- ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z 
pomocą nauczyciela oraz pomocy dydaktycznych, 

- zna podstawowe pojęcia historyczne- posiada znajomość podstawowej 
wiedzy faktograficznej, 

- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,  
- odczytuje wydarzenia z osi czasu, 

- określa wiek zdarzenia i zna ważne daty, 

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi, 

- wykazuje minimalną aktywność na lekcji 

- odrabia prace domowe - poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i 
zeszyt ćwiczeń. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i 
wykonuje zadania o średnim stopniu trudności i złożoności, - poprawnie 
ocenia i opisuje wydarzenie historyczne, 

- wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych, 

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne, 

- dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, 

- wykazuje się dużą znajomością dat, 

- prawidłowo posługuje się osią czasu- nanosi daty, określa wiek itp. 

- poprawnie posługuje się mapą, 



- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł 
wiedzy, 

- efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje w grupie, - 
bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania historii, 

- sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje fakty i 
wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, 

- stosuje chronologię i hierarchię treści, 

- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i 
wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne, 

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, 
idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i 
gospodarczo- politycznych, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń, 

- biegle posługuje się mapą, 

- umiejętnie analizuje teksty źródłowe, 

- umie bronić swoich poglądów, 

- wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- w wysokim stopniu opanował treści programowe, 

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować 
nabytą wiedzę, 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania. 

 



Warunkiem uzyskania oceny celującej śródrocznej oraz rocznej jest 
posiadanie przez ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów celujących 
oraz bardzo dobrych! 

 

 

. OGÓLNE KRYTERIA WYMAGAŃ W KLASYFIKACJI ROCZNEJ 

 

Wymagania po klasie IV 

 

Po zakończeniu realizacji programu uczeń klasy IV powinien umieć: 

· określać czas minionych wydarzeń, obliczać upływ czasu pomiędzy 
wydarzeniami 

· wykorzystywać właściwie poznane pojęcia historyczne 

· samodzielnie wykonać drzewo genealogiczne i prawidłowo odczytywać 
pochodzące z niego informacje 

· wymienić źródła informacji historycznej 

· samodzielnie poszukać potrzebnych informacji w różnych źródłach i 
uporządkować je 

· interpretować pod kierunkiem nauczyciela materiał źródłowy 

· czuć związek kulturowy z narodem, mieć poczucie przynależności 
regionalnej 

· dostrzegać dynamikę zmian zachodzących w życiu człowieka na 
przestrzeni dziejów 

· dostrzegać przyczyny i skutki zmian zachodzących w życiu człowieka w 
przeszłości oraz widzieć w nich efekt pracy przeszłych pokoleń. 

· wykorzystać wiedzę historyczną uzyskaną z różnych źródeł informacji i na 
tej 

podstawie wyciągać właściwe wnioski 



 

Wymagania po klasie V 

 

Po zakończeniu realizacji programu uczeń klasy V powinien umieć: 

· wymienić epoki historyczne i chronologicznie je uszeregować 

· posługiwać się mapą historyczną i taśmą czasu 

· określać czas minionych wydarzeń, obliczać upływ czasu między różnymi 

wydarzeniami 

· dokonywać porównań np. ilustracji 

· dostrzegać związki między różnymi wydarzeniami, przeszłością a 
współczesnością, 

· dostrzegać różnice i podobieństwa między różnymi elementami wiedzy o 
przeszłości 

· ułożyć rozwiniętą wypowiedź pisemną i ustną na określony temat 

· wykorzystywać elementy wiedzy zdobytej w oparciu o inne źródła 
informacji niż podręcznik 

· opisać ilustracje 

· układać prosty plan wydarzeń 

· czytać ze zrozumieniem tekst podręcznika oraz literaturę popularyzującą 
wiedzę historyczną 

· wykorzystywać właściwie poznane pojęcia historyczne 

· opowiedzieć o działalności niektórych Piastów, Jagiellonów, królów 
elekcyjnych 

· wyrażać szacunek dla dorobku minionych pokoleń 

· opowiedzieć o życiu codziennym ludzi w Polsce pierwszych Piastów i 
Jagiellonów 

 



Wymagania po klasie VI 

 

 

Po zakończeniu realizacji programu uczeń klasy VI powinien umieć: 

· wykorzystywać właściwie poznane pojęcia historyczne 

· sprawnie posługiwać się mapą 

· w oparciu o kilka źródeł przygotować informacje na określony temat a 
następnie zaprezentować go klasie 

· analizować pod kierunkiem nauczyciela proste teksty źródłowe 

· układać rozwinięty plan wydarzeń 

· dokonywać selekcji materiału z podręcznika oraz innych źródeł wiedzy 

· porównywać życie ludzi w różnych epokach i na tej podstawie formułować 
wnioski o postępie cywilizacyjnym 

· wyrażać szacunek dla dorobku minionych pokoleń 

· przejawiać postawę patriotyczną przy zachowaniu pełnego szacunku dla 
ludzi innych narodowości, kultur, religii, ras 

· przedstawić przyczyny i skutki poznanych wydarzeń historycznych 

· wskazać jakie są najważniejsze problemy, przed którymi stoi ludzkość w 
XXI wieku 

· dostrzec negatywne zjawiska i wydarzenia XX wieku: wojny światowe, 
ludobójstwo,obozy koncentracyjne, systemy totalitarne, jak również 
pozytywne, takie jak: postęp naukowo-techniczny, rozwój demokracji, 
odrodzenie państwa polskiego 

· opowiedzieć o najważniejszych aspektach życia ludzi w poszczególnych 
epokach 

· omówić najważniejsze osiągnięcia naukowe i kulturalne poszczególnych 
epok, wskazać te, z których korzystamy współcześnie 

 



 

. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASYFIKACJI 

ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

Klasa IV i V 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- ma poważne braki w podstawowych wiadomościach 

- nie opanował treści koniecznych 

- nie potrafi odczytywać tekstów kultury oraz prostych tekstów 
podręcznikowych 

- nie potrafi odtworzyć kluczowych elementów materiału opracowanego na 
lekcji 

- nie rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w opisach: 
map, schematów 

- nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi ustnej 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

- nie wykonuje prac domowych, jest bierny, nie przejawia zainteresowania 

przedmiotem 

- nie podejmuje współpracy z nauczycielem i zespołem klasowym 

- nie wyraża chęci poprawy uzyskanych ocen 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował treści konieczne, posiadana wiedza jest jednak 
fragmentaryczna 

- z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w wiadomościach i 
umiejętnościach 

- uczeń ma trudności z odczytaniem różnych tekstów kultury 

- rozumie jedynie proste pojęcia, posługując się nimi biernie 



- jedynie z pomocą nauczyciela odczytuje dane z tekstu źródłowego, mapy 

- nie potrafi obliczyć czasu pomiędzy datami 

- ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu 

- w minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcjach 
(nazwy 

epok, imiona i osiągnięcia głównych bohaterów historycznych) 

- korzysta z podręcznika i zeszytu ćwiczeń jedynie z pomocą nauczyciela 

- postawa ucznia jest często bierna, ale wykazuje on chęć współpracy z 
nauczycielem 

i zespołem klasowym 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- posługuje się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, potrafi określić wiek 
i jego połowę, szereguje wydarzenia w czasie 

- zna najważniejsze postacie i ich rolę w ważnych wydarzeniach 
historycznych 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia 

- umie nazwać poznane epoki 

- z pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w przestrzeni 

- dostrzega podstawowe okoliczności ważnych wydarzeń 

- formułuje krótkie wypowiedzi ustne i pisemne na dany temat 

- dostrzega podstawowe związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami 

historycznymi 

- samodzielnie wykonuje proste zadania i ćwiczenia z podręcznika oraz 
zeszytu ćwiczeń 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje proste prace domowe 

- współpracuje z nauczycielem i zespołem klasowym 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- posługuje się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, potrafi określić wiek 
i jego połowę, szereguje wydarzenia w czasie, oblicza czas pomiędzy 
wydarzeniami 

- zna postaci historyczne i ich dokonania 

- prawidłowo posługuje się terminologią historyczną 

- popełnia niewielkie błędy w umiejscawianiu wydarzeń w przestrzeni 

- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami historycznymi 

- zna najważniejsze osiągnięcia, które składają się na dziedzictwo 
kulturowe 

- wyjaśnia, na prostych przykładach, zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły 

na przestrzeni dziejów 

- odczytuje różne teksty kultury 

- dobrze formułuje dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne 

- samodzielnie pracuje z podręcznikiem 

- aktywnie pracuje na lekcji 

- systematycznie odrabia prace domowe, współpracuje w grupie 
zadaniowej 

- dobrze wykonuje różne rodzaje ćwiczeń 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy objęty programem nauczania na poziomie 
danej klasy 

- swobodnie posługuje się osią czasu 

- zna postaci historyczne i rozumie ich dokonania 

- poprawnie rozumuje oraz sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą 

- samodzielnie rozwiązuje wskazane zadania problemowe: praktyczne i 
teoretyczne 



- zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych 

- analizuje teksty źródłowe na wymaganym poziomie 

- potrafi wyszukać dodatkowe informacje 

- formułuje dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne 

- aktywnie pracuje w zespole zadaniowym 

- systematycznie przygotowuje się do zajęć 

- odnosi pewne sukcesy w konkursach przedmiotowych 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował kompetencje określone we wszystkich poziomach 

- udziela się w pracy koła historycznego 

- swobodnie posługuje się pojęciami historycznymi, potrafi je zastosować w 
sytuacjach problemowych 

- analizuje wskazane zjawiska i fakty historyczne 

- ocenia rolę postaci historycznych 

- jest twórczy, przygotowuje prace dodatkowe 

- wyszukuje i gromadzi zdobyte informacje 

- jest krytyczny, używa odpowiedniej argumentacji 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z przedmiotu 

- planuje i organizuje swoją pracę 

 

Klasa VI 

 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

- stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach 



- samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko 

- stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę (związki przyczynowo-
skutkowe) i 

podstawowe kategorie historyczne (czas, przestrzeń) 

- posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem 
nauczania 

- wykazuje aktywną postawę podczas lekcji 

- aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z 
rówieśnikami. 

Bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów 

- potrafi pracować samodzielnie 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- samodzielnie interpretuje fakty. Potrafi uzasadnić swoje stanowisko 

- rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i 

podstawowe kategorie historyczne 

- posiada wiedzę określoną programem nauczania 

- wykazuje aktywną postawę podczas lekcji 

- aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z 
rówieśnikami 

- potrafi pracować samodzielnie. 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem 
nauczania 

- poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i 
skutki faktów historycznych (także przy pomocy nauczyciela) 



- wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w zróżnicowanych 
typologicznie 

źródłach wiedzy 

- zasób nabytych wiadomości pozwala mu na samokształcenie 

- jest aktywny podczas lekcji 

- chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z 
kolegami. 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela 

- posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania 

- wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji 

- posługuje się podstawowymi faktami, pozwalającymi w stopniu 
elementarnym 

wypowiedzieć się o najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski i świata 

- potrafi umieścić je w czasie i przestrzeni 

- rozumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela 

- wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 
przy pomocy nauczyciela 

 

- ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, posiada 
jednak 

minimalny zakres wiedzy umiejętności, dzięki którym jest w stanie, z 
pomocą 

nauczyciela nadrobić zaległości 

- wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem 



- z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty 
na osi czasu 

- podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z 
historii Polski 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z 
programu nauczania 

- wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu 

- nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen 

- nie prowadził zeszytu 

- nie odrabiał prac domowych 
 


