
WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z HISTORII      KLASY 4 – 8 

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. 

Formy aktywności: 

1. Odpowiedzi ustne – co najmniej 1 w każdym semestrze,  

2. 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 lekcją  powtórzeniową z podaniem 

zakresu materiału, zapowiedziane z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem.  

3. Wkład pracy w przyswajanie wiedzy na lekcji bieżącej.  

4. Umiejętności doskonalone w domu – praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, 

poprawność rzeczowa. 

5. Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik.  

6. Aktywność pozalekcyjna – udział w konkursach.  

7. Ocena za pracę w grupie, prace długoterminowe i aktywność. 

Kryteria na poszczególne stopnie:  

celujący –  odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, uczeń spełnia kryteria oceny bardzo 

dobrej, posiada wiedzę i zainteresowania znacznie wykraczające poza obowiązujący program nauczania, prezentuje  

własne przemyślenia i oceny, łączy wiadomości z różnych źródeł wiedzy, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych,  

bardzo dobry – odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, uczeń 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, 

dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna ale nie wyczerpująca w pełni dane  zagadnienie, zawiera większość 

wymaganych treści, uczeń 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, 

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, 

dopuszczający – uczeń 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, 

niedostateczny – uczeń nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela nawet  

o elementarnym stopniu trudności również z pomocą nauczyciela, posiada bardzo duże braki w wiadomościach 

określonych w podstawie programowej.  

Prace pisemne:  

   W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje się następującą skalę według kryteriów: 

90%<  - ocena bardzo dobra 

75% < ocena dobra <90% 

50%< ocena dostateczna<75% 

30% <ocena dopuszczająca <50% 

30% > ocena niedostateczna 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń w przypadku gdy osiągnie 100% punktów i poprawnie napisze zadania 

dodatkowe! 

Za prace nadobowiązkowe (zadania konkursowe, referaty, plakaty, itp.) może otrzymać ocenę w skali 4 –  6  

w zależności od stopnia trudności i wkładu pracy. 

 
Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 

 

 

 


