
Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo dla klas 5-6 oraz z historii dla klas 4 i 7 : 

1.Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą (2), jeżeli: 

a) opanował podstawowe fakty i pojęcia pozwalające mu na 
rozumienie najważniejszych zagadnień – wyjaśnia odtwórczo terminy, 
pojęcia historyczne, kim była poznana postać historyczna. 
b) wykazuje się podstawowymi umiejętnościami i z pomocą 

nauczyciela: umieszcza wydarzenia na osi czasu, oblicza upływ czasu 
między wydarzeniami, przelicza datę roczną na wiek i odwrotnie, 
odpowiada na proste pytania do tekstu źródłowego, mapy 
historycznej, planu lub ilustracji. 
c) prowadzi zeszyt przedmiotowy. 
2. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną (3), jeżeli: 
a) opanował podstawową wiedzę zdobytą na lekcjach, ale jego wiedza 
jest wyrywkowa i fragmentaryczna. 
b) potrafi, pod kierunkiem nauczyciela, skorzystać z podstawowych 
źródeł informacji. 
c) opanował podstawowe umiejętności (wymienione w pkt. 1) i potrafi 
samodzielnie wykonać proste zadania. 
d) wykorzystuje wiedzę w sytuacjach typowych. 
e) prowadzi w miarę starannie zeszyt przedmiotowy. 
3. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą (4), jeżeli: 
a) opanował dobrze wiedzę z przedmiotu ale ma niewielkie braki; zna 
i samodzielnie wyjaśnia definicje, fakty i pojęcia, stosuje język 
przedmiotu. 
b) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł 
informacji. 
c) inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać 
zadania o średnim stopniu trudności. 
d) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe, 
e) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych 
(potrafi samodzielnie wyjaśnić przyczyny i skutki zjawiska 
historycznego) 
f) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych. 
g) wykazuje się aktywnością na lekcjach. 
h) prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

 
4. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5), jeżeli: 
a) opanował wiedzę z przedmiotu w stopniu wyczerpującym. 
b) wykorzystuje różne źródła wiedzy, łączy wiedzę z pokrewnych 
przedmiotów. 
c) odróżnia fakty i opinie, umie ocenić wydarzenia z przeszłości i 
współczesne. 
d) potrafi sprawnie dotrzeć do innych źródeł wiadomości; 
e) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez 
nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami (czas 
historyczny, interpretacja źródeł, mapa historyczna). 
f) rozwiązuje zadania dodatkowe. 
h) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-
skutkowych. 
i) jest aktywny na lekcjach. 
j) prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy. 
5. Uczeń otrzymuje ocenę celującą (6), jeżeli: 
a) opanował wiedzę i wykazuje się umiejętnościami omówionymi w 

punkcie 4, a ponad to: 
b) jego wiedza wykracza poza podstawy programowe danego 
szczebla nauczania i dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł 
lub jest owocem samodzielnych poszukiwań. 
c) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, korzystając z różnych 
źródeł. 
d) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez 
nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami. 
e) rozwiązuje zadania dodatkowe (nietypowe). 
f) bierze aktywny udział lub jest laureatem konkursów 
przedmiotowych. 

 
 

 
Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności na lekcjach historii: 

 Testy – sprawdziany obejmujące cały dział, zapowiedziane co najmniej pięć dni wcześniej, konkursy międzyszkolne (waga 0,5) 

 Kartkówki-  krótkie odpowiedzi pisemne obejmujące tematy z 1 do 3 ostatnich tematów, mogą być niezapowiedziane (waga 0,3).   

 karty pracy na lekcji, prace domowe, aktywność na lekcjach ( trzy „+”=5; trzy „-„ = 1 ), odpowiedź ustna,  prace dodatkowe (np. projekt lub 
prezentacja), prowadzenie zeszytu (oceniany przynajmniej  raz w semestrze)lub zeszytu ćwiczeń, konkursy szkolne (waga 0,2). 

Prawa i obowiązki ucznia:  

 Nieprzygotowanie – uczeń ma obowiązek  zgłosić przed lekcją raz w semestrze jeśli w tygodniu jest 1 godzina historii (klasy 4-5)  lub dwa 
razy w semestrze, jeśli  w tygodniu  są realizowane 2 godziny historii ( klasy 6-7). Zgłoszenie w dzienniku jest  odnotowane skrótem „np.’ (w 
zeszycie ucznia wraz z datą). Każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. 

 Jeśli uczeń nie był obecny na zapowiedzianym teście, uczeń ma obowiązek napisania  testu  w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły, 
uzgadniając termin z nauczycielem. Jeśli tego nie zrobi nauczyciel traktuje brak oceny jako ocenę niedostateczną. 

 Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma prawo ją poprawić , uzgadniając z nauczycielem termin poprawy.  Raz w 
semestrze uczeń ma prawo do poprawy jednej  oceny z testów, innej niż niedostateczna. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

 Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt przedmiotowy lub ćwiczenia i książkę. Karty pracy rozdane przez nauczyciela powinny być wklejone do 
zeszytu przedmiotowego/ ćwiczeń. 

Zasady oceniania testów: 
 

 
% z uzyskanych 
 punktów 
 

Ocena 

pełna   nazwa skrót symbol 

0-29 niedostateczny ndst 1 

30-49 dopuszczający dop 2 

50-69 dostateczny dst 3 

70-85 dobry db 4 

86- 97 bardzo dobry bdb 5 

98-100 celujący cel 6 

 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest oceniany zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii PP. 
 

 

   
  


