
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE                                                                    
Z ZAKRESU HISTORII W KLASIE VII SP 

 
 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 ma duże braki wiedzy i nie rokuje nadziei na ich usunięcie, nawet w długim okresie czasu, 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń, 

 nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów historycznych, 

 nie dostrzega prostych przyczyn, i skutków faktów, wydarzeń, zjawisk, 

 nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji, 

 wykazuje wyraźny brak zainteresowania w zakresie nadrobienia zaległości, 

 nie potrafi umieszczać w czasie i przestrzeni prostych faktów, wydarzeń i zjawisk, 

 nie potrafi dokonać analizy prostego tekstu źródłowego. 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, 

 umie zastosować umiejętności przewidziane programem, 

 jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania posiadanej wiedzy, 

 posiada niepełną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata, 

 zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz 

ich przyczyny i skutki, 

 luki wiedzy jest w stanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu, 

 umie szeregować wydarzenia, fakty, zjawiska w czasie, 

 dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem geograficznym, 

 odczytuje proste dane kartograficzne, 

 potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem, 

 czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle. 

.  

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu 



zadowalającym, 

 nazywa poznane epoki i podaje ich cechy, 

 rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty roczne 

      przełomowych wydarzeń, 

 rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych, 

 rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii, 

 pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń, 

 w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je 

poprawić. 

 dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk, 

 dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami, 

 umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej, 

 umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat. 

 

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 zna i rozumie większość pojęć, 

 uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy. 

 zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych, 

 rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski, 

 odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i literackich 

 pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych, 

 zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata, 

 posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o nowe 

kompetencje, 

 porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni, 

 selekcjonuje fakty i wydarzenia w czasie i przestrzeni, rozumie związki między nimi, 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je, 

 umie samodzielnie czerpać wiedzę z różnych źródeł informacji i je interpretować z 

różnorodnymi środkami dydaktycznymi, 



 poprawnie posługuje się mapą, 

 przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i porównuje uzyskane 

informacje z innymi źródłami, 

 bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje poprawnie wypowiedzi ustne 

i pisemne. 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 uczeń posiada zasób wiedzy określony programem oraz wiedzę uzyskaną w wyniku 

        dodatkowych zainteresowań historycznych, wiedzę regionalną i lokalną, 

 posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego uzupełnione o nowe 

kompetencje, 

 zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów, 

 zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badania 

źródeł historycznych, 

 pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich 

uczestniczących, 

 rozumie zmienność i ciągłość procesów, 

 rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń. 

 korzysta z różnych źródeł informacji, porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz 

przydatność, 

 samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem, 

 formułuje i rozwiązuje problemy historyczne, 

 wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów, 

 potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny, 

 rozróżnia prawdę historyczną od fikcji, 

 zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

 przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie np. metody projektu.  

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 uczeń posiada zasób wiedzy wykraczający poza program oraz wiedzę uzyskaną w wyniku 

        dodatkowych zainteresowań historycznych, wiedzę regionalną i lokalną, 



 posiada umiejętności dla poziomu dopełniającego uzupełnione o nowe kompetencje, 

 płynnie wiąże treści historyczne z przedmiotami interdyscyplinarnymi, 

 treści historyczne interpretuje głosowo w sposób twórczy i nowatorski, 

 rozwija swoja wiedzę w oparciu o różnorodne źródła historyczne, 

 twórczo podchodzi do problemów stawianych przez nauczyciela, 

 angażuje się w działalność na rzecz krzewienia postaw patriotycznych, 

 aktywnie realizuje swoje zainteresowania historyczne, potrafi je w ciekawy sposób 

zaprezentować 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zasady i kryteria oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie 

w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Bystrej 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

 

Celem nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie jest zapoznanie uczniów                                      

z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości i teraźniejszości, rozwijanie poczucia więzi                 

z rodziną, narodem, społecznością europejską i światową, kształtowanie postaw moralnych, 

patriotycznych i obywatelskich, szacunku do własnego państwa i symboli narodowych. 

Realizacji tych celów służy ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie przekazać 

informację uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i ile potrafi. 

Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności, postawa. 

 

 

ZASADY OCENIANIA: 

 

1. Ocenianie dokonywane jest w trakcie całego roku szkolnego. 

2. Ocenia się w sposób systematyczny, jawny i obiektywny. 

3. Uczeń zna wymagania programowe na poszczególne poziomy wymagań edukacyjnych. 

4. Podstawą oceniania jest systematyczna obserwacja pracy ucznia na lekcji. 

5. Oceny cząstkowe, semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali: 6 – celujący, 5 – 

bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 – niedostateczny. 

6. W zakres kompetencji przedmiotowych wchodzi wiedza i umiejętności programowe, jak 

również wiadomości dotyczące „Polski i świata” zdobywane drogą bieżącej analizy środków 

masowego przekazu. 

7. Przedmiotem kontroli i oceny może być tylko wiedza, umiejętności, praca, postawa                    

i kultura ucznia na lekcji, natomiast nigdy poglądy czy stosunek uczniów do wydarzeń                      

i procesów życia społeczno – politycznego. 



8. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręczników, zeszytów przedmiotowych, pomocy 

dydaktycznych.  

9. O ocenie śródrocznej i końcowej decyduje hierarchia ważności ocen a nie średnia arytmetyczna 

z ocen cząstkowych (ocena ze sprawdzianu lub testu okresowego ma najwyższą rangę, następnie 

ocena z odpowiedzi ustnej, kartkówki, inne). Nauczyciel wystawiając ocenę semestralną i 

końcowo roczną ocenia całokształt pracy ucznia na zajęciach, w tym postawę ucznia oraz 

terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze. 

10 Wystawianie oceny na koniec semestru lub na koniec roku poprzedzone jest prognozowana 

oceną podaną do wiadomości ucznia i rodziców. Nie przewiduje się sprawdzianu końcowego 

zaliczeniowego, ani „dopytywania” uczniów na wyższą ocenę, poza określonymi przypadkami.  

Wystawianie stopni odbywa się w sposób jawny i obiektywny 

11. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg odrębnych zasad zalecanych przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną. 

12. Uczeń ma prawo wglądu do poprawionych i ocenionych przez nauczyciela prac pisemnych: 

kontrolnych, domowych i innych.   

13. Uczeń ma prawo odwoływać się od oceny śródrocznej i końcowo rocznej do Dyrektora Szkoły 

w przypadku naruszenia zasad proceduralnych.  

 

 

FORMY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: 

 

1. Kontrola ustna bieżąca i okresowa: 

 

- jako rekapitulacja pierwotna lekcji. 

- jako rekapitulacja wtórna lekcji - we wstępnej części lekcji obejmująca materiał z zakresu trzech 

ostatnich tematów (z ławki), przy której precyzyjnie formułowane są pytania (polecenia).  

- jako lekcje powtórzeniowe – wymagana jest wiedza z zakresu całego działu 

- udział w dyskusji, debacie. 

- prezentacja pracy własnej lub grupy własnych (prezentacja multimedialna, prasówka, zadanie 

domowe itp.) 

 



2. Kontrola pisemna bieżąca i okresowa: 

 

- jako kartkówka (niezapowiedziana, we wstępnej części lekcji obejmująca materiał z zakresu 

trzech ostatnich tematów i trwająca ok. 5 – 10 minut). Liczba kartkówek nieograniczona. 

Uczniowie poprawiają je ustnie). 

- jako prace klasowe – godzinne, (testy, sprawdziany),  zapowiedziane tydzień wcześniej, 

poprzedzone lekcją powtórzeniową. Prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił pracę 

klasową z przyczyn losowych, powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w 

przypadku dłuższej nieobecności ucznia).  

- analiza tekstu źródłowego, mapy, tabeli, wykresu, drzewa genealogicznego. 

- jako prace domowe - celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, 

motywacja do nauki,  organizacja i planowanie samodzielnego uczenia się.  

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego - uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego i udostępniania go nauczycielowi do wglądu. W zeszycie powinny się znajdować 

staranne zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych, miejsce 

na ocenę i korespondencję z rodzicami, wszelkie materiały dydaktyczne otrzymane od 

nauczyciela. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia 

w szkole, powinien go uzupełnić.  

- pisanie prasówek z aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie - Uczeń ma obowiązek śledzić za 

pośrednictwem mass-mediów aktualne wydarzenia z kraju i ze świata i sporządzać krótkie notatki 

z wybranych przez siebie najważniejszych wydarzeń.  

 

3. Kontrola praktyczna 

- wytwory pracy własnej np. album, słownik, praca plastyczna,   plakaty, tablice 

- gromadzenie i segregacja materiałów 

- posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, tekstem źródłowym 

- posługiwanie się pomocami naukowymi   

- współpraca w grupie 

- samokształcenie, udział w konkursach 

 



4. Obserwacja pracy ucznia – dostarcza informacji o ogólnych predyspozycjach ucznia, 

umiejętnościach korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętnościach współpracy                  

w grupie, aktywności na lekcjach. 

 

 

ZASADY  I SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW 

O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach ucznia, jego osiągnięciach 

czy trudnościach: 

- na zebraniach wywiadowczych 

- w czasie rozmów indywidualnych (lecz nie w czasie zajęć dydaktycznych) 

- w postaci  informacji odnotowanej w zeszycie przedmiotowym i w librusie 

2. Wszystkie sprawdzone i ocenione prace klasowe uczniów mogą być udostępnione rodzicom do 

wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela. 

 

3. W ustalonych przez Radę Pedagogiczną terminach, nauczyciel poinformuje rodziców (przez 

wychowawcę) o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak skutecznie uczyć się historii? 
 
 

 Zadaj sobie pytanie: Po co się uczyć historii?  

 …bo znam przeszłość 

 …bo jestem świadomym obywatelem 

 …mogę dokonać oceny przeszłości 

 Zadbaj o swoje stanowisko pracy. Powinno być ono jasne i uporządkowane. Staraj się 

uczyć w tym samym miejscu i o stałej porze, co pomoże Ci w zapamiętaniu  

przypomnieniu wiadomości. Wietrz pokój systematycznie. Rób sobie przerwy. Odżywiaj 

się zdrowo i się wysypiaj.  

 Ucz się systematycznie, a nie tylko przed sprawdzianem.  

 Skup uwagę na nauczanych treściach. Zadbaj o ciszę w pomieszczaniu, aby nic nie 

odwracało Twojej uwagi.  

 Ucz się z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, atlasu historycznego oraz korzystaj z wszelkich 

innych dostępnych źródeł wiedzy. Czytaj prasę, oglądaj programy informacyjne, 

konfrontuj wiedzę teoretyczną z praktyką. 

 Ucz sie etapami! Przeczytaj tekst. Wynotuj z niego kilka najważniejszych punktów i ucz 

się ich po kolei. Dzięki temu Twoja wiedza nie będzie chaotyczna. 

 Rób własne notatki. Nie przepisuj wszystkiego, ale notuj najważniejsze zagadnienia. 

Stosuj kolory do zakreślania istotnych danych, używaj skrótów, rysuj obrazki. To co 

ważne, możesz zapisywać kolorowym długopisem czy drukowanymi literami.  

 Dokonuj selekcji informacji. Pamiętaj, że najważniejsze pojęcia, daty, nazwiska, fakty itp. 

w podręczniku są „wytłuszczone”. 

 Nie wkuwaj na pamięć. Czytając tekst staraj się go zrozumieć, tak by móc go opowiedzieć 

własnymi słowami. Wyobraź sobie dane wydarzenie, tak jakbyś oglądał film. Wejdź w 

rolę, pobudź swoje zmysły, twórz obrazy, skojarzenia, stosuj wizualizacje.  

 Powtarzaj szczególnie ten materiał, który sprawia Ci najwięcej trudności. 

 Systematycznie utrwalaj najważniejsze daty. Powtarzaj je sobie wielokrotnie, twórz wokół 

nich własne historie, zapisuj na karteczkach umieszczonych w widocznym miejscu, 

wielokrotnie przepisuj. 

 Tworząc projekty pamiętaj, że oceniany jest Twój wkład pracy, a nie tylko efekt końcowy. 

 Zadawaj pytania, bądź dociekliwy. Nie pozostawiaj materiału, którego nie rozumiesz. 

 Sprawdź swoją wiedzę. Poproś rodzica, by Cię „odpytał”.  

 

 

 


