
HISTORIA 

Poziom wymagań wiedzy i umiejętności ucznia  

na poszczególne oceny 
 

Klasa VII 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

 zna fakty i wydarzenia historyczne wykraczające poza program nauczania. Potrafi wyko-

rzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach trudnych i problemowych; 

 zna i posługuje się swobodnie jednostkami czasu historycznego (era, epoka, wiek, tysiącle-

cie); 

 zna i posługuje się swobodnie podstawowymi datami omawianej epoki (wykraczającymi 

poza program nauczania); 

 samodzielnie odczytuje i posługuje się mapą historyczną; 

 rozróżnia, odczytuje i analizuje różne źródła historyczne (teksty źródłowe, materiały iko-

nograficzne i audiowizualne) i samodzielnie podejmuje się krytyki tych źródeł; 

 zna i posługuje się terminologią przedmiotu wykraczającą poza program nauczania; 

 w sposób oryginalny stawia hipotezy, formułuje wnioski i rozwiązuje problemy; 

 swobodnie stosuje różnorodne techniki prezentacji, takie jak: wypowiedź ustna, udział w 

dyskusji, portfolio; 

 dostrzega ciągłość procesu historycznego oraz związki między faktami historycznym. Sa-

modzielnie wskazuje i wyjaśnia przykłady tych związków; 

 posiadaną wiedzę historyczną wykorzystuje podczas nauki innych przedmiotów. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 zna fakty i wydarzenia historyczne objęte programem nauczania. Potrafi wykorzystywać 

zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych i problemowych; 

 zna i posługuje się swobodnie jednostkami czasu historycznego (era, epoka, wiek, tysiącle-

cie); 

 zna i posługuje się datami historycznymi objętymi programem nauczania; 

 samodzielnie odczytuje i posługuje się mapą historyczną; 

 rozróżnia, odczytuje i analizuje różne źródła historyczne (teksty źródłowe, materiały iko-

nograficzne i audiowizualne); 

 zna i posługuje się terminologią przedmiotu objętą programem nauczania; 

 w sposób typowy stawia hipotezy, formułuje wnioski i rozwiązuje problemy; 

 stosuje różnorodne techniki prezentacji, takie jak: wypowiedź ustna, udział w dyskusji, 

portfolio; 

 dostrzega ciągłość procesu historycznego i związek między faktami historycznymi. Samo-

dzielnie wskazuje przykłady tych związków. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena dobra  

Uczeń: 

 zna podstawowe fakty i wydarzenia historyczne objęte programem nauczania. Potrafi wy-

korzystywać zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych; 

 zna i swobodnie posługuje się jednostkami czasu historycznego (era, epoka, wiek, tysiącle-

cie); 

 samodzielnie odczytuje i posługuje się prostymi mapami historycznymi; 

 rozróżnia, odczytuje i analizuje proste źródła historyczne (teksty źródłowe, materiały iko-

nograficzne i audiowizualne); 

 zna i stosuje w praktyce podstawową terminologię przedmiotu; 

 dostrzega ciągłość procesu historycznego i związek między faktami historycznymi; 

 posługuje się podstawowymi technikami prezentacji (wypowiedź ustna, udział w dyskusji); 

 stawia pytania, formułuje proste wnioski, rozwiązuje niektóre problemy. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 zna fakty i wydarzenia, które uwzględniają podstawy programowe; 

 posiada proste umiejętności praktyczne; 

 z pomocą nauczyciela posługuje się prostymi mapami historycznymi; 

 z pomocą nauczyciela analizuje proste fakty historyczne; 

 w sposób wyrywkowy zna terminologię przedmiotu. Nie posiada umiejętności praktyczne-

go ich zastosowania; 

 posługuje się prostymi technikami prezentacji. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 posiada wyrywkową wiedzę historyczną i proste umiejętności; 

 z pomocą nauczyciela rozróżnia fakty i wydarzenia historyczne, ale nie dostrzega związ-

ków między nimi; 

 z pomocą nauczyciela rozróżnia proste mapy historyczne, ale nie potrafi ich analizować; 

 używa języka potocznego, nie rozumie prostej terminologii przedmiotu; 

 posługuje się prostą techniką prezentacji jaką jest wypowiedź ustna. 

 

Ocena niedostateczna  

Uczeń: 

 nie opanował wiedzy i umiejętności określonych poziomem wymagań koniecznych; 

 nie potrafi rozwiązywać zadań i problemów nawet o niewielkim stopniu trudności; 

 nie potrafi się posługiwać podręcznikiem, słownikiem, encyklopedią, mapą historyczną. 
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