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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 

W KLASACH  IV – VI 
 
 
 
I Cele przedmiotowych zasad oceniania: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie 

oraz ukierunkowanie jego dalszej pracy. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. Wskazanie kierunku 

dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy i osiągania coraz lepszych wyników. 

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za  własne postępy. 

5. Wdrażanie uczniów do samooceny, samokontroli i umiejętności planowania własnego 

procesu uczenia się. 

6. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, wskazanie kierunku dalszej pomocy w 

nauce. 

 

II Zasady oceniania (,,Umowa z uczniami”) 

Założenia ogólne 

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości, z 

możliwością stworzenia indywidualnego programu ,,naprawy”. 

2. Ocenia się w stopniach szkolnych, określonych w zarządzeniu w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Rozporządzenie MEN z dnia 7 

września 2004 r.). 

3. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności oraz formy aktywności uczniów. 

 

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów (testów) nauczycielskich 

4. Nauczyciel dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów m.in. za pomocą 

sprawdzianów całogodzinnych i piętnastominutowych. 

5. Sprawdziany całogodzinne obejmujące większą część materiału zostaną przeprowadzone po 

omówieniu jednego rozdziału bądź dwóch. 

6. Sprawdziany obejmujące większą część materiału powinny być zapowiedziane z 

przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem. 
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7. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, powinien go napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

8. Uczeń może poprawić każdą otrzymaną ze sprawdzianu ocenę w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania sprawdzanej pracy. Ocena 

otrzymana za poprawę sprawdzianu jest wpisywana do dziennika obok oceny z danego 

sprawdzianu. 

9. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji mogą być przeprowadzone bez 

uprzedzenia, czas ich trwania nie przekracza 15 minut. 

10. Wszystkie prace pisemne powinny zostać sprawdzone przez nauczyciela i oddane w ciągu 

dwóch tygodni. 

11. Sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń dostaje do wglądu na lekcji. W przypadku 

nieoddania pracy pisemnej nauczycielowi uczeń otrzymuje uwagę, która wpisywana jest do 

zeszytu uwag. 

12. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne ucznia mogą podlegać wglądowi rodziców, ale tylko 

na ich prośbę i tylko w szkole. 

 

Odpowiedzi ustne 

13. Uczeń na lekcji  odpowiada na pytania dotyczące materiału z trzech ostatnich lekcji, a w  

przypadku lekcji powtórzeniowych  z treści obejmujących cały rozdział. 

14. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo  raz w ciągu okresu zgłosić przed lekcją 

nieprzygotowanie do zajęć.  

 

Zadawanie i ocena prac domowych 

15. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

16. Zadając pracę domową, nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 

wykonaniem – termin, sposób. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu 

wykonania pracy domowej. 

17. Nauczyciel sprawdza wykonanie pracy domowej w określonym terminie. 

18. Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie ich realizacji lub podczas kontroli 

zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 

19. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po wykonaniu pracy w terminie wyznaczonym 

ponownie przez nauczyciela. 

20. W uzasadnionym przypadku – częste nieodrabianie prac domowych spowodowane 

zaniedbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważeniem obowiązków 
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ucznia, brakiem systematyczności – nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego 

terminu wykonania pracy domowej. 

 

Prowadzenie i ocena zeszytu przedmiotowego 

21. Zeszyt ćwiczeń ucznia jest sprawdzany przynajmniej raz w ciągu semestru. 

22. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności 

merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej. 

23. Uczeń ma obowiązek uzupełniania ćwiczeń w zeszycie za czas swojej nieobecności w 

szkole. 

24. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub 

podkreślić, które ćwiczenia mogą zostać pominięte. 

 

III Obszary aktywności uczniów. 

Na lekcjach historii ocenianiu podlegać będą następujące obszary aktywności uczniów: 

1. Znajomość terminów historycznych, definicji. 

2. Posługiwanie się mapą i  atlasem. 

3. Odczytywanie tekstów źródłowych.. 

4. Praca z taśmą czasu. 

5. Formułowanie samodzielnych wniosków. 

6. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji – poszukiwanie potrzebnych informacji, ich 

selekcja, umiejętność dzielenia się zdobytymi wiadomościami. 

7. Aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach. 

8. Praca samodzielna oraz w grupach.  

9. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Wykonywanie prac domowych.. 
 

IV Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne. 

1. Formy pisemne: 

• sprawdziany, 

• kartkówki, 

• zadania domowe, 

• prace długoterminowe – referaty. 

2. Formy ustne: 

• odpowiedzi na pytania dotyczące trzech ostatnich tematów bądź innego wskazanego 

materiału, 
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• kilkuzdaniowe wypowiedzi na lekcji (prezentacja zdobytych wiadomości, udział w 

dyskusji, prezentacja pracy własnej i grupy). 

3. Formy praktyczne: 

• niewerbalny wytwór pracy (np. album, słownik, makieta, projekt), 

• posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym, 

• współpraca w grupie, 

• samokształcenie. 

 

V Kryteria oceny poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz obszarów 

aktywności ucznia. 

1. Odpowiedź ustna. 

Przy ocenie brane są pod uwagę następujące kryteria: 

• wiadomości, 

• posługiwanie się terminami historycznymi, 

• umiejętność wnioskowania, uogólniania i uzasadniania, 

• umiejętność posługiwania się kategoriami czasu i przestrzeni. 

 

2. Aktywność na lekcji. 

Wpływ na ocenę mają: 

• umiejętność wnioskowania i uogólniania, 

• praca z mapą, atlasem, tekstem źródłowym, taśmą czasu, 

• znajomość dodatkowych faktów, 

• posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni. 

 

3. Sprawdziany i kartkówki. 

Sposób punktowania jest indywidualny dla poszczególnych prac i zależy od układu wiadomości i 

umiejętności. 

Najczęściej sprawdziany oceniane są według następującej normy: 

 

0 – 44 % 45 – 59 % 60 – 74 % 75 – 89 % 90 – 100% 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

 
W przypadku klasy osiągającej słabe wyniki w nauce zdarza się oceniać sprawdziany według 

normy: 
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0 – 35 % 36 – 49 % 50 – 74 % 75 – 89 % 90 – 100 % 
niedostateczny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

 
Celujący – 100 % poprawnych odpowiedzi oraz rozwiązanie dodatkowych zadań sprawdzających 

wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danej klasy. 

 

4. Prace domowe. 

Ocena uzależniona jest od: 

• poprawności wykonywania ćwiczeń, 

• estetyki wykonania, 

• poprawności ortograficznej i językowej. 

 

5. Prace długoterminowe. 

Wpływ na ocenę mają: 

• umiejętność poszukiwania dodatkowych informacji, 

• bogactwo materiału, 

• selekcja zdobytych wiadomości, 

• umiejętność zainteresowania słuchaczy problemem. 

 
6. Formy praktyczne. 

Ocena zależy od: 

• pomysłowości, 

• staranności wykonania, 

• wkładu pracy, 

• doboru rekwizytów i kostiumów. 

 

7. Samodzielna praca na lekcjach. 

Przy ocenie uwzględniane będą: 

• stopień samodzielności ucznia, 

• umiejętność pracy według instrukcji, 

• sprawności wykonywania zadań, 

• oryginalność rozwiązań. 

 

8. Współpraca w grupie. 

Ocena jest uzależniona od: 

• zaangażowania w pracę grupy, 
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• pełnionych roli i funkcji, 

• realizacji wyznaczonego zadania, 

• umiejętności pracy w zespole. 

 

9. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. 

Ocena zależeć będzie od: 

• kompletności notatek, ćwiczeń, 

• ich poprawności merytorycznej, 

• estetyki zapisu, 

• poprawności ortograficznej i językowej 

 

VI Wymagania na poszczególne oceny szkolne. 

Kryteria ocen w poszczególnych klasach przedstawione są w załącznikach. 

 

VII Zasady ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej. 

1. Ocenę semestralną i końcoworoczną wystawia się głównie na podstawie ocen bieżących, nie jest 

to jednak średnia arytmetyczna, lecz tzw. średnia ważona. 

 

Każdej ocenie cząstkowej przypisana jest odpowiednia waga, według następującego schematu: 

• waga 1 – oceny za aktywność i pracę na lekcji, zadania domowe, referaty, formy 

praktyczne, kartkówki, sprawdziany z jednego tematu, prowadzenie zeszytu ćwiczeń; 

• waga 2 – oceny z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów obejmujących 3 tematy; 

• waga 3 – oceny z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów obejmujących dłuższy materiał. 

Oceny klasyfikacyjne (semestralne/roczne) wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych według następującego schematu: 

 

Zakres średniej ważonej Ocena klasyfikacyjna 

4,41 – 5,00 bardzo dobry 

3,51 – 4,40 dobry 

2,61 – 3,50 dostateczny 

1,81 – 2,60 dopuszczający 

0,00 – 1,80 niedostateczny 

 

Przykład: Uczeń otrzymał: 
• za pracę klasową (obejmującą cały dział) – dop (2) 
• za sprawdzian (obejmujący 3 tematy) – bdb (5) 
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• Za aktywność – bdb (5) 
 

Średnia ważona: 50,3
123

152532
=

++
⋅+⋅+⋅     ocena : dostateczny 

 

2.   Podczas wystawiania oceny klasyfikacyjnej, prócz średniej ważonej, brane są pod uwagę także 

postępy czynione przez ucznia w uzupełnianiu wskazanych przez nauczyciela braków i 

zaangażowanie w proces lekcyjny. 

 

3.  Przewidywaną ocenę semestralną i roczną nauczyciel podaje uczniowi na miesiąc przed końcem 

semestru. 

Jeżeli przewidywaną oceną semestralną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma 

obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę  rodziców (prawnych opiekunów)  

miesiąc przed radą klasyfikacyjną ( sposób i datę przekazania informacji odnotowuje w 

prowadzonej przez siebie dokumentacji, wskazany jest też podpis rodzica potwierdzający odbiór 

informacji).  

 

4.  Przewidywane śródroczne i roczne oceny  mogą być podwyższone na warunkach i w trybie 

uzgodnionym odpowiednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

 

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

1. Na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną nauczyciel  przypomina uczniom i 

zainteresowanym  rodzicom o możliwości, warunkach i trybie uzyskania oceny 

wyższej niż przewidywana. 

2. Uczeń lub jego rodzic w ciągu 5 dni od uzyskania informacji o ocenie przewidywanej 

z  przedmiotu zgłasza się do prowadzącego zajęcia lub wychowawcy i informuje o 

zamiarze ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana. 

3. Nauczyciel ustala z uczniem wymagania, jakie należy spełnić w celu uzyskania 

wyższej oceny oraz omawia formy sprawdzenia poziomu spełnienia tych wymagań 

(np. sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, dodatkowe prace itp.). 

4. Najpóźniej do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

nauczyciel informuje ucznia o spełnieniu lub niespełnieniu wymagań na ocenę 

wyższą niż przewidywana i ustala ocenę semestralną/ roczną z przedmiotu. 

5. W  sytuacjach, gdy ocena z przedmiotu  musi być obniżona w stosunku do przewidywanej, 

nauczyciel zmieniający ocenę niezwłocznie powiadamia    o tym ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów), przedstawiając dodatkowe uzasadnienie. 
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6. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być  zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WSO. 

                                

VIII Sposoby informowania rodziców. 

Rodzice znają PZO oraz kryteria poszczególnych ocen. O ocenach informowani są poprzez: 

• wpisy do dzienniczka ucznia, 

• wpisy do zeszytu ćwiczeń, 

• rozmowy indywidualne, 

• spotkania wywiadowcze na podstawie wpisów w dzienniku i sprawdzianów. 

Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z WSO. 
 
 

IX Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych ucznia. 
 
 
1.  W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu lub 

deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z realizowanego 

programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniża wymagania edukacyjne 

w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. 

Ocenianie ucznia oparte jest głównie na indywidualnych postępach, a nie na adekwatności do 

wiedzy i umiejętności. 

 Sprawdziany uczniów z dostosowaniem wymagań do ich możliwości najczęściej oceniane są 

według następującej normy: 

0 – 35 % 36 – 49 % 50 – 74 % 75 – 89 % 90 – 99 % 100% 
niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 

 
2.  W stosunku do uczniów ze stwierdzoną dysortografią nauczyciel: 

•  oceniając prowadzenie zeszytu ćwiczeń, nie weźmie pod uwagę poprawności ortograficznej i 

graficznej pisma, uwzględni jedynie merytoryczny aspekt prac domowych; 

• w przypadku trudności z odczytaniem pracy  poprosi o odpowiedź ustną. 

 

Sprawdziany uczniów najczęściej oceniane są według następującej normy: 

0 – 44 % 45 – 59 % 60 – 74 % 75 – 89 % 90 – 100% 
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niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

 

 

3.  W stosunku do uczniów ze stwierdzoną dysleksją nauczyciel: 

• nie będzie wyrywał do odpowiedzi, będzie odpytywał z miejsca; 

• będzie dawał więcej czasu na czytanie tekstów i poleceń, w miarę potrzeby pomoże przy ich 

odczytaniu; 

• pomoże w rozwiązywaniu trudniejszych ćwiczeń; 

• da więcej czasu na pisanie sprawdzianów i testów;  

• w przypadku trudności z odczytaniem pracy  poprosi o odpowiedź ustną; 

• umożliwi zaliczanie materiału w formie ustnej; 

• oceniając prowadzenie zeszytu ćwiczeń, nie weźmie pod uwagę poprawności ortograficznej i 

graficznej pisma, uwzględni jedynie merytoryczny aspekt prac domowych. 

Sprawdziany uczniów najczęściej oceniane są według następującej normy: 

0 – 44 % 45 – 59 % 60 – 74 % 75 – 89 % 90 – 100% 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

 

4. W stosunku do uczniów ze stwierdzoną dyskalkulią nauczyciel: 

• oceniając sprawdziany, wykonanie pracy domowej w zeszycie ćwiczeń, nie weźmie pod uwagę 

błędów w zapisie cyfr, dat oraz  obliczeniach dotyczących upływu czasu. 

 

5. W stosunku do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: 

• wymagania obejmują wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej o 

niewielkim stopniu abstrakcji, 

•  podczas oceniania w większym stopniu położony będzie akcent na ocenę wkładu pracy i 

zaangażowania, a nie poziom wiadomości i umiejętności, 

• stosowane będą następujące wymagania na poszczególne oceny: 

- ocena celująca lub bardzo dobra – uczeń opanował treści wykraczające poza poziom 

podstawowy, 

- ocena dobra – uczeń opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych, 

- ocena dostateczna – uczeń ma problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale 

posiada minimum wiedzy i umiejętności i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, 

- ocena dopuszczająca – uczeń wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom 

umiejętności, 
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- ocena niedostateczna – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w 

programie nauczania, nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

• po ocenie wkładu pracy ucznia może nastąpić podwyższenie oceny o jeden stopień niż to 

wynika z ogólnie przyjętych kryteriów, 

• zastosowane zostaną metody ułatwiające opanowanie materiału; dostosowanie obejmować 

będzie między innymi: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 

- unikanie trudnych  czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

- wolniejsze tempo pracy, 

- szerokie stosowanie zasady poglądowości, 

- odrębne instruowanie dziecka, 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 

 

       6.   W stosunku do uczniów z autyzmem: 

• sprawdzanie wiadomości dostosowujemy do możliwości intelektualnych, komunikacyjnych i 

specyfiki funkcjonowania ucznia, 

• podczas wypowiedzi ustnych nauczyciel może wspierać ucznia dodatkowymi pytaniami, 

• tam, gdzie to możliwe stosowane są testy wyboru lub pytań krótkiej odpowiedzi, 

• wydłużamy czas na odpowiedź. 

 

7. W stosunku do uczniów z ADHD: 

• obowiązywać będą wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, 

• objawy ADHD nie spowodują obniżenia oceny z przedmiotu, 

• dostosowanie wymagań obejmować będzie między innymi: 

- stosowanie dodatkowej oceny opisowej wskazującej mocne i słabe strony pracy 

wykonanej przez ucznia, 

- wydłużenie czasu pisania sprawdzianów, 

- zastąpienie sprawdzianu odpowiedzią ustną, 

- rozłożenie materiału sprawdzianu na mniejsze części, 
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- wydłużenie czasu wykonywania zadania, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

X Ewaluacja systemu. 

Ewaluacji przedmiotowych zasad oceniania z historii dokonuje się zgodnie z ustalonymi zapisami 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 
 

Kryteria  ocen  z  historii -   klasa  IV 
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OCENA  CELUJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program. 
 Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów. 
 Zna dzieje własnego regionu i innych w stopniu wykraczającym poza poznawany w czasie 

lekcji. 
 
Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji dotyczących życia ludzi w 

różnych epokach historycznych. 
 Potrafi znaleźć źródła wiadomości o miejscowości i regionie. 
 Umie uporządkować zebrany materiał i właściwie go wykorzystać. 
 Potrafi zaprezentować przed klasą wyniki swojej pracy. 
 Odróżnia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym na poziomie klasy IV. 
 Poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi, nie popełnia błędów językowych. 
 Starannie prowadzi  zeszyt ćwiczeń, który wzbogaca o nowe karty wg własnego pomysłu. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w każdej lekcji. 
 Z własnej inicjatywy podejmuje poszukiwania źródeł wiadomości. 
 Chętnie wykonuje dodatkowe zadania, sam zgłasza ich pomysły. 
 Bierze udział w konkursach historycznych na poziomie klasy IV i odnosi w nich sukcesy. 

 
 
OCENA  BARDZO  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał przewidziany programem. 
 Zna dzieje własnego regionu i innych w stopniu zadowalającym. 
 Zna  osiągnięcia, które składają się na dziedzictwo kulturowe regionu. 
 Zna symbole narodowe. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń samodzielnie dociera do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela. 
 Potrafi wykorzystać zebrane wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów. 
 Określa czas minionych wydarzeń, oblicza upływ czasu pomiędzy wydarzeniami. 
 Samodzielnie wykonuje drzewo genealogiczne i prawidłowo odczytuje pochodzące z niego 

informacje. 
 Wymienia źródła informacji historycznej. 
 Odróżnia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi, m.in. historia, muzeum, 

archeologia, genealogia, społeczeństwo, herb. 
 Rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi swobodnie zaprezentować je przed klasą. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym na poziomie klasy IV. 
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 Starannie prowadzi  zeszyt ćwiczeń, wzbogaca go o nowe karty, korzystając ze wskazówek 
nauczyciela. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w każdej lekcji. 
 Chętnie wykonuje dodatkowe zadania zaproponowane przez nauczyciela. 
 Bierze udział w konkursach historycznych na poziomie klasy IV i zajmuje w nich czołowe 

miejsca. 
 
 
OCENA  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał przewidziany programem w stopniu zadowalającym. 
 Zna najważniejsze wydarzenia i postacie z dziejów regionu, państwa. 
 Zna najważniejsze osiągnięcia, które składają się na dziedzictwo kulturowe regionu. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji  

( podręcznika, ćwiczenia, mapy i innych przygotowanych przez nauczyciela lub kolegów ). 
 Z mapą i źródłem historycznym pracuje pod kierunkiem nauczyciela. 
 Umie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast ćwiczenia trudniejsze wykonuje z 

pomocą nauczyciela. 
 Posługuje się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, potrafi określić wiek i jego 

            połowę, szereguje wydarzenia w czasie, oblicza czas pomiędzy wydarzeniami. 
 Prawidłowo posługuje się terminologią historyczną. 
 Popełnia niewielkie błędy w umiejscawianiu wydarzeń w przestrzeni. 
 Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami historycznymi. 
 Odczytuje różne teksty kultury. 
 Dobrze formułuje dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. 
 Dość starannie prowadzi  zeszyt ćwiczeń. 
 Samodzielnie pracuje z podręcznikiem. 
 Systematycznie odrabia prace domowe, współpracuje w grupie zadaniowej. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń jest aktywny w czasie lekcji. 
 Podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych o niewielkim stopniu trudności. 

 
 
OCENA  DOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował taki zasób wiadomości programowych, który pozwala mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień. 
 Zna niektóre wydarzenia i postacie z dziejów regionu. 
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Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. 
 Wykonuje proste zadania. 
 Prowadzenie zeszytu ćwiczeń może budzić zastrzeżenia.  
 Posługuje się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, potrafi określić wiek i jego połowę, 

szereguje wydarzenia w czasie. 
 Zna i rozumie podstawowe pojęcia. 
 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. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 
 Podejmuje się wykonania niezbyt trudnych zadań dodatkowych, choć nie zawsze udaje mu 

się je rozwiązać. 
 
 
OCENA  DOPUSZCZAJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń ma poważne braki w wiedzy, które w dłuższym okresie czasu można uzupełnić na 

tyle, by rozumiał podstawowe zagadnienia historyczne. 
 W minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcjach. 

 
Umiejętności : 
 
 Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia. 
 Buduje wypowiedzi krótkie, dwu- trzyzdaniowe. 
 Ma trudności w prowadzeniu zeszytu, w zeszycie ćwiczeń wykonuje tylko proste zadania. 
 Nie potrafi obliczyć czasu pomiędzy datami. 
 Ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu. 

 
Aktywność : 
 
 Niska aktywność w czasie lekcji wynika z trudności w uczeniu się. 

 
 
OCENA  NIEDOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń ma tak duże braki w wiedzy, że uniemożliwiają one kontynuowanie nauki w 

następnej klasie (dotyczy to oceny na koniec roku szkolnego; ocena półroczna ostrzega 
przed taką możliwością). 

 
Umiejętności : 
 
 Nie opanował podstawowych umiejętności. 
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 Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań. 
 
Aktywność: 
 
 Uczeń nie bierze czynnego udziału w lekcji, jest bierny, nie przejawia zainteresowania 

przedmiotem. 
 Nie podejmuje współpracy z nauczycielem i zespołem klasowym. 
 Nie wyraża chęci poprawy uzyskanych ocen. 
 Nie wykonuje prac domowych. 

 
 
 

Kryteria  ocen  z  historii -  klasa  V 
 
OCENA  CELUJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, w 

odniesieniu do całego programu określonej epoki lub cywilizacji. 
 Wiedzę tę zdobył w wyniku samodzielnych poszukiwań. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny celujące. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy stawiane w czasie lekcji i w pracy domowej. 
 Potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swoją wiedzę. 
 Prezentuje wyniki swych prac poznawczych na forum klasy. 
 Zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie się nimi posługuje. 
 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Doskonale orientuje się na mapie. 
 Umie analizować źródła historyczne na poziomie klasy V. 
 Wyraża własne zdanie i logicznie je uzasadnia. 
 Posługuje się poprawną polszczyzną. 
 Bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, w zeszycie ćwiczeń zamieszcza 

dodatkowe informacje wg własnych pomysłów. 
 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji. 
 Z własnej inicjatywy podejmuje poszukiwania różnych źródeł informacji. 
 Bierze udział w konkursach historycznych lub innych wymagających wiedzy historycznej i 

odnosi w nich sukcesy. 
 
 
OCENA  BARDZO  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował wiedzę przewidzianą programem. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre. 
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Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi sprawnie korzystać ze wszystkich dostępnych i wskazanych źródeł informacji 

oraz dociera do innych, korzystając ze wskazówek nauczyciela. 
 Postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie. 
 Wykonuje zadania dodatkowe i prezentuje je na forum klasy. 
 Poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi, dostrzega przyczyny i skutki 

wydarzeń historycznych. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym na poziomie klasy V. 
 Wymienia epoki historyczne i chronologicznie je szereguje. 
 Opowiada o życiu codziennym ludzi pierwotnych, w starożytności i średniowieczu. 
 Wymienia dokonania ludzi pierwotnych i starożytnych. 
 Wyjaśnia, jaki jest rodowód współczesnego teatru , sportu, pisma i innych osiągnięć 

cywilizacyjnych. 
 Potrafi wymienić najważniejszych władców z dynastii Piastów i Jagiellonów i opowiedzieć 

o ich dokonaniach. 
 Posługuje się poprawną polszczyzną. 
 Bardzo starannie prowadzi  zeszyt ćwiczeń. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń jest aktywny w czasie lekcji. 
 Chętnie podejmuje poszukiwania różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela. 
 Podejmuje się wykonania zadań dodatkowych, w tym uczestnictwa w konkursach. 

 
 
OCENA  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje przeważnie oceny dobre. 

 
Umiejętności : 
 
 Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. 
 Postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań 

trudniejszych – pod kierunkiem nauczyciela. 
 Umie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym przy pomocy nauczyciela. 
 Zna najważniejsze pojęcia historyczne. 
 Stara się poprawnie prowadzić zeszyt ćwiczeń, poprawia wskazane błędy i usterki. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji. 
 Podejmuje się wykonania prac o niewysokim stopniu trudności. 

 
 
OCENA  DOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
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 Uczeń opanował podstawowy zasób wiadomości. 
 Rozumie najważniejsze zagadnienia. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje w większości oceny dostateczne. 

 
Umiejętności : 
 
  Przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z dostępnych w czasie lekcji źródeł informacji 

(podręcznika, mapy, obrazów, ilustracji, tekstów źródłowych). 
 Samodzielnie wykonuje proste zadania. 
 Umie poprawnie zbudować krótkie wypowiedzi. 
 Prowadzenie zeszytu może budzić zastrzeżenia, ale uczeń stara się wykonać polecenia 

nauczyciela dotyczące jego prowadzenia. 
 
Aktywność : 
 
 W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 
 
OCENA  DOPUSZCZAJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował wiadomości programowe w stopniu niewystarczającym dla zrozumienia 

procesu historycznego, jednak braki te można w dłuższym okresie czasu uzupełnić i 
kontynuować dalszą naukę. 

 
Umiejętności : 
 
 Proste typowe zadania wykonuje z pomocą nauczyciela. 
 Potrafi poprawnie sformułować kilkuzdaniowe wypowiedzi. 
 Prowadzenie zeszytu budzi sporo zastrzeżeń, ale uczeń potrafi dokonać poprawek wg 

wskazań nauczyciela. 
 

Aktywność :  
 
 Uczeń przejawia niewielką aktywność w czasie lekcji. 

 
 
OCENA  NIEDOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń nie opanował nawet minimum wiadomości, które mogłyby rokować uzupełnienie 

braków i kontynuowanie nauki w następnej klasie   (dotyczy to oceny końcoworocznej). 
 
Umiejętności : 
 
 Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań. 

 
Aktywność : 
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 Uczeń nie wykazuje żadnej aktywności w czasie lekcji, nie stara się wykonywać nawet 
prostych zadań domowych. 

 
 
 

Kryteria  ocen  z  historii  -  klasa  VI 
 
OCENA  CELUJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza ramy programu, dodatkowa wiedza jest 

wynikiem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny celujące. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiadomości wskazanych przez 

nauczyciela oraz tych, do których dotarł sam. 
 Systematycznie wzbogaca swą wiedzę, m.in. poprzez czytanie książek i artykułów o treści 

historycznej na poziomie klasy VI. 
 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi w czasie innych 

zajęć edukacyjnych. 
 Ma własne zdanie na temat określonych zagadnień z przeszłości i potrafi je udowodnić za 

pomocą logicznej argumentacji. 
 Umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi. 
 Starannie prowadzi zeszyt. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie pracuje na każdej lekcji. 
 Samodzielnie zgłasza inicjatywy rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie 

lekcji, jak i w czasie pracy pozalekcyjnej. 
 Bierze udział w konkursach o tematyce historycznej lub potrafi samodzielnie wykonać pracę 

(dowolną techniką) o dużych wartościach poznawczych. 
 
 
OCENA  BARDZO  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał programowy. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji. 
 Posługując się nabytymi umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania, 

poszukuje źródeł wiadomości. 
 Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych. 
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 Umie wykorzystać wiedzę nie tylko z historii, ale także z pokrewnych przedmiotów.  
 Wskazuje, jakie są najważniejsze problemy, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku. 
 Dostrzega 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. 

 Opowiada o najważniejszych aspektach życia ludzi w poszczególnych epokach. 
 Omawia najważniejsze osiągnięcia naukowe i kulturalne poszczególnych epok, wskazuje te, 

z których korzystamy współcześnie. 
 Porównuje  życie ludzi w różnych epokach i na tej podstawie formułuje wnioski o postępie 

cywilizacyjnym. 
 Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. 
 Chętnie podejmuje się wykonania dodatkowych zadań o średnim stopniu trudności. 
 Bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 

historycznych. 
 
 
OCENA  DOBRA 
 
Wiedza :  
 
 Uczeń opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, rozumie najważniejsze 

zagadnienia. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje głównie oceny dobre. 

 
Umiejętności : 
 
 Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiadomości. 
 Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast ćwiczenia o stopniu 

trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. 
 Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych. 
 Umie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Dba o zeszyt ćwiczeń. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń jest aktywny w czasie lekcji, w pracy pozalekcyjnej chętnie podejmuje się wykonania 

zadań o niewielkim stopniu trudności. 
 
 
OCENA  DOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał programowy na tyle, by rozumieć najważniejsze zagadnienia. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje przeważnie oceny dostateczne. 

 
Umiejętności : 
 



 20 

 Przy korzystaniu z podstawowych, dostępnych w czasie lekcji źródeł informacji potrzebuje 
na ogół pomocy nauczyciela. 

 Samodzielnie rozwiązuje proste zadania.  
 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. 
 Krótkie wypowiedzi formułuje poprawnie. 
 Dba o zeszyt ćwiczeń w stopniu zadowalającym. 

 
Aktywność : 
 
 W czasie lekcji i w pracy pozalekcyjnej jest aktywny w stopniu zadowalającym. 

 
 
OCENA  DOPUSZCZAJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 W opanowanym materiale programowym uczeń ma duże braki, których nadrobienie 

wymaga dłuższego czasu, jednak jest to możliwe, w związku z czym rokuje on nadzieję, że 
poradzi sobie z nauką w następnym etapie edukacji. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności i wiadomości. 
 Poprawnie buduje niezbyt długie (kilkuzdaniowe) wypowiedzi. 
 Z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty na osi czasu. 
 Podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z historii Polski. 
 Stara się dbać o zeszyt przedmiotowy. 

 
Aktywność : 
 
 Na lekcji jest na ogół bierny. 

 
 
OCENA  NIEDOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie i uczeń nie poradzi 

sobie w kolejnym etapie edukacji (dotyczy to oceny końcoworocznej). 
 
Umiejętności : 
 
 Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności i wiadomości. 
 
Aktywność : 
 
 W czasie pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej nie wykazuje żadnej aktywności. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 
 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW  
 Z DYSFUNKCJAMI. 
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• W przypadku dysleksji rozwojowej, dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii,  dysortografii, ADHD, 
autyzmu  obowiązują  kryteria ogólne. Przy wystawianiu oceny bierze się jednak  pod 
uwagę możliwość występowania następujących problemów:  

1. Wolne tempo czytania. 
2. Trudności z zapamiętywaniem i rozumieniem czytanego tekstu. 
3. Niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek.  
4. Nieprawidłowa pisownia (z dominacją błędów ortograficznych). 
5. Popełnianie błędów gramatyczno-logicznych. 
6. Problemy z zapamiętaniem nazw i danych stanowiących sekwencje.  
7. Trudności w posługiwaniu się słownikami i wydawnictwami encyklopedycznymi.  
8. Problemy w analizowaniu tekstów.  
9. Trudności w tworzeniu i ocenie poprawności własnych tekstów.  
10. Kłopoty z planowaniem, organizacją i zarządzaniem czasem, materiałami oraz zadaniami.  
11. Problemy z orientacją przestrzenną.  
12. Trudności z orientacją na mapach historycznych.  
13. Trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk, dat, pojęć.  
14. Problemy ze zrozumieniem tekstów źródłowych (szczególnie posługujących się językiem 

archaicznym).  
15. Problemy ze zrozumieniem i wykorzystywaniem tekstów normatywnych.  
16. Zła orientacja w czasie historycznym. 
17. Kłopoty z wykorzystaniem wykresów, zestawień statystycznych, zestawień tabelarycznych, 

tablic poglądowych.  
18. Problemy ze zrozumieniem i wykorzystaniem przekazów medialnych.  
19. Trudności w gromadzeniu, selekcjonowaniu i korzystaniu z różnych źródeł informacji.  
20. Trudności z orientacją na mapie administracyjnej.  
21. Kłopoty z zapisem cyfr, dat oraz z obliczaniem upływu czasu. 
22. Kłopoty z komunikowaniem się. 
23. Problemy z koncentracją. 
24. Kłopoty z komunikowaniem się. 
25. Problemy z koncentracją. 

 

 
 

   Klasa  IV 
 
OCENA  CELUJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program. 
 Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów. 
 Zna dzieje własnego regionu i innych w stopniu wykraczającym poza poznawany w czasie 

lekcji. 
 
Umiejętności : 
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 Uczeń potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji dotyczących życia ludzi w 
różnych epokach historycznych. 

 Potrafi znaleźć źródła wiadomości o miejscowości i regionie. 
 Umie uporządkować zebrany materiał i właściwie go wykorzystać. 
 Potrafi zaprezentować przed klasą wyniki swojej pracy. 
 Odróżnia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym na poziomie klasy IV. 
 Poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi, nie popełnia błędów językowych. 
 Prowadzi  zeszyt ćwiczeń, który wzbogaca o nowe karty wg własnego pomysłu. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w każdej lekcji. 
 Z własnej inicjatywy podejmuje poszukiwania źródeł wiadomości. 
 Chętnie wykonuje dodatkowe zadania, sam zgłasza ich pomysły. 
 Bierze udział w konkursach historycznych na poziomie klasy IV i odnosi w nich sukcesy. 

 
 
OCENA  BARDZO  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał przewidziany programem. 
 Zna dzieje własnego regionu i innych w stopniu zadowalającym. 
 Zna  osiągnięcia, które składają się na dziedzictwo kulturowe regionu. 
 Zna symbole narodowe. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń samodzielnie dociera do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela. 
 Potrafi wykorzystać zebrane wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów. 
 Określa czas minionych wydarzeń, oblicza upływ czasu pomiędzy wydarzeniami. 
 Samodzielnie wykonuje drzewo genealogiczne i prawidłowo odczytuje pochodzące z niego 

informacje. 
 Wymienia źródła informacji historycznej. 
 Odróżnia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi, m.in. historia, muzeum, 

archeologia, genealogia, społeczeństwo, herb. 
 Rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi swobodnie zaprezentować je przed klasą. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym na poziomie klasy IV. 
 Prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń wzbogaca o nowe karty, korzystając ze 

wskazówek nauczyciela. 
 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w każdej lekcji. 
 Chętnie wykonuje dodatkowe zadania zaproponowane przez nauczyciela. 
 Bierze udział w konkursach historycznych na poziomie klasy IV i zajmuje w nich czołowe 

miejsca. 
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OCENA  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał przewidziany programem w stopniu zadowalającym. 
 Zna najważniejsze wydarzenia i postacie z dziejów regionu, państwa. 
 Zna najważniejsze osiągnięcia, które składają się na dziedzictwo kulturowe regionu. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji  

( podręcznika, ćwiczenia, mapy i innych przygotowanych przez nauczyciela lub kolegów ). 
 Z mapą i źródłem historycznym pracuje pod kierunkiem nauczyciela. 
 Umie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast ćwiczenia trudniejsze wykonuje z 

pomocą nauczyciela. 
 Posługuje się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, potrafi określić wiek i jego 

            połowę, szereguje wydarzenia w czasie, oblicza czas pomiędzy wydarzeniami. 
 Prawidłowo posługuje się terminologią historyczną. 
 Popełnia niewielkie błędy w umiejscawianiu wydarzeń w przestrzeni. 
 Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami historycznymi. 
 Odczytuje różne teksty kultury. 
 Dobrze formułuje dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. 
 Dość starannie prowadzi  zeszyt ćwiczeń. 
 Samodzielnie pracuje z podręcznikiem. 
 Systematycznie odrabia prace domowe, współpracuje w grupie zadaniowej. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń jest aktywny w czasie lekcji. 
 Podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych o niewielkim stopniu trudności. 

 
 
OCENA  DOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował taki zasób wiadomości programowych, który pozwala mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień. 
 Zna niektóre wydarzenia i postacie z dziejów regionu. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. 
 Wykonuje proste zadania. 
 Prowadzenie zeszytu może budzić zastrzeżenia.  
 Posługuje się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, potrafi określić wiek i jego połowę, 

szereguje wydarzenia w czasie. 
 Zna i rozumie podstawowe pojęcia. 
 Z pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w przestrzeni. 
 Dostrzega podstawowe okoliczności ważnych wydarzeń. 
 Formułuje krótkie wypowiedzi ustne i pisemne na dany temat. 
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 Dostrzega podstawowe związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami historycznymi. 
 
Aktywność : 
 
 Uczeń w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 
 Podejmuje się wykonania niezbyt trudnych zadań dodatkowych, choć nie zawsze udaje mu 

się je rozwiązać. 
 
 
OCENA  DOPUSZCZAJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń ma poważne braki w wiedzy, które w dłuższym okresie czasu można uzupełnić na 

tyle, by rozumiał podstawowe zagadnienia historyczne. 
 W minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcjach. 

 
Umiejętności : 
 
 Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia. 
 Buduje wypowiedzi krótkie, dwu- trzyzdaniowe. 
 Ma trudności w prowadzeniu zeszytu, w zeszycie ćwiczeń wykonuje tylko proste zadania. 
 Nie potrafi obliczyć czasu pomiędzy datami. 
 Ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu. 

 
Aktywność : 
 
 Niska aktywność w czasie lekcji wynika z trudności w uczeniu się. 

 
 
OCENA  NIEDOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń ma tak duże braki w wiedzy, że uniemożliwiają one kontynuowanie nauki w 

następnej klasie (dotyczy to oceny na koniec roku szkolnego; ocena półroczna ostrzega 
przed taką możliwością). 

 
Umiejętności : 
 
 Nie opanował podstawowych umiejętności. 
 Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań. 

 
Aktywność: 
 
 Uczeń nie bierze czynnego udziału w lekcji, jest bierny, nie przejawia zainteresowania 

przedmiotem. 
 Nie podejmuje współpracy z nauczycielem i zespołem klasowym. 
 Nie wyraża chęci poprawy uzyskanych ocen. 
 Nie wykonuje prac domowych. 
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Kryteria  ocen  z  historii -  klasa  V 

 
OCENA  CELUJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, w 

odniesieniu do całego programu określonej epoki lub cywilizacji. 
 Wiedzę tę zdobył w wyniku samodzielnych poszukiwań. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny celujące. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy stawiane w czasie lekcji i w pracy domowej. 
 Potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swoją wiedzę. 
 Prezentuje wyniki swych prac poznawczych na forum klasy. 
 Zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie się nimi posługuje. 
 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Doskonale orientuje się na mapie. 
 Umie analizować źródła historyczne na poziomie klasy V. 
 Wyraża własne zdanie i logicznie je uzasadnia. 
 Posługuje się poprawną polszczyzną. 
 Bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, w zeszycie ćwiczeń zamieszcza 

dodatkowe informacje wg własnych pomysłów. 
 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji. 
 Z własnej inicjatywy podejmuje poszukiwania różnych źródeł informacji. 
 Bierze udział w konkursach historycznych lub innych wymagających wiedzy historycznej i 

odnosi w nich sukcesy. 
 
 
OCENA  BARDZO  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował wiedzę przewidzianą programem. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi sprawnie korzystać ze wszystkich dostępnych i wskazanych źródeł informacji 

oraz dociera do innych, korzystając ze wskazówek nauczyciela. 
 Postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie. 
 Wykonuje zadania dodatkowe i prezentuje je na forum klasy. 
 Poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi, dostrzega przyczyny i skutki 

wydarzeń historycznych. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym na poziomie klasy V. 
 Wymienia epoki historyczne i chronologicznie je szereguje. 
 Opowiada o życiu codziennym ludzi pierwotnych, w starożytności i średniowieczu. 
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 Wymienia dokonania ludzi pierwotnych i starożytnych. 
 Wyjaśnia, jaki jest rodowód współczesnego teatru , sportu, pisma i innych osiągnięć 

cywilizacyjnych. 
 Potrafi wymienić najważniejszych władców z dynastii Piastów i Jagiellonów i opowiedzieć 

o ich dokonaniach. 
 Posługuje się poprawną polszczyzną. 
 Bardzo starannie prowadzi  zeszyt ćwiczeń. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń jest aktywny w czasie lekcji. 
 Chętnie podejmuje poszukiwania różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela. 
 Podejmuje się wykonania zadań dodatkowych, w tym uczestnictwa w konkursach. 

 
 
OCENA  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje przeważnie oceny dobre. 

 
Umiejętności : 
 
 Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. 
 Postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań 

trudniejszych – pod kierunkiem nauczyciela. 
 Umie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Potrafi pracować z mapą i źródłem historycznym przy pomocy nauczyciela. 
 Zna najważniejsze pojęcia historyczne. 
 Stara się poprawnie prowadzić zeszyt, poprawia wskazane błędy i usterki. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji. 
 Podejmuje się wykonania prac o niewysokim stopniu trudności. 

 
 
OCENA  DOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował podstawowy zasób wiadomości. 
 Rozumie najważniejsze zagadnienia. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje w większości oceny dostateczne. 

 
Umiejętności : 
 
  Przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z dostępnych w czasie lekcji źródeł informacji 

(podręcznika, mapy, obrazów, ilustracji, tekstów źródłowych). 
 Samodzielnie wykonuje proste zadania. 
 Umie poprawnie zbudować krótkie wypowiedzi. 
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 Prowadzenie zeszytu może budzić zastrzeżenia, ale uczeń stara się wykonać polecenia 
nauczyciela dotyczące jego prowadzenia. 

 
Aktywność : 
 
 W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 
 
OCENA  DOPUSZCZAJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował wiadomości programowe w stopniu niewystarczającym dla zrozumienia 

procesu historycznego, jednak braki te można w dłuższym okresie czasu uzupełnić i 
kontynuować dalszą naukę. 

 
Umiejętności : 
 
 Proste typowe zadania wykonuje z pomocą nauczyciela. 
 Potrafi poprawnie sformułować kilkuzdaniowe wypowiedzi. 
 Prowadzenie zeszytu budzi sporo zastrzeżeń, ale uczeń potrafi dokonać poprawek wg 

wskazań nauczyciela. 
 

Aktywność :  
 
 Uczeń przejawia niewielką aktywność w czasie lekcji. 

 
 
OCENA  NIEDOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń nie opanował nawet minimum wiadomości, które mogłyby rokować uzupełnienie 

braków i kontynuowanie nauki w następnej klasie   (dotyczy to oceny końcoworocznej). 
 
Umiejętności : 
 
 Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń nie wykazuje żadnej aktywności w czasie lekcji, nie stara się wykonywać nawet 

prostych zadań domowych. 
 
 
 

Kryteria  ocen  z  historii  -  klasa  VI 
 
OCENA  CELUJĄCA 
 
Wiedza : 
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 Uczeń zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza ramy programu, dodatkowa wiedza jest 
wynikiem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. 

 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny celujące. 
 
Umiejętności : 
 
 Uczeń potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiadomości wskazanych przez 

nauczyciela oraz tych, do których dotarł sam. 
 Systematycznie wzbogaca swą wiedzę, m.in. poprzez czytanie książek i artykułów o treści 

historycznej na poziomie klasy VI. 
 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi w czasie innych 

zajęć edukacyjnych. 
 Ma własne zdanie na temat określonych zagadnień z przeszłości i potrafi je udowodnić za 

pomocą logicznej argumentacji. 
 Umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi. 
 Starannie prowadzi zeszyt. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń aktywnie pracuje na każdej lekcji. 
 Samodzielnie zgłasza inicjatywy rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie 

lekcji, jak i w czasie pracy pozalekcyjnej. 
 Bierze udział w konkursach o tematyce historycznej lub potrafi samodzielnie wykonać pracę 

(dowolną techniką) o dużych wartościach poznawczych. 
 
 
OCENA  BARDZO  DOBRA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał programowy. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji. 
 Posługując się nabytymi umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania, 

poszukuje źródeł wiadomości. 
 Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych. 
 Umie wykorzystać wiedzę nie tylko z historii, ale także z pokrewnych przedmiotów.  
 Wskazuje, jakie są najważniejsze problemy, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku. 
 Dostrzega 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. 

 Opowiada o najważniejszych aspektach życia ludzi w poszczególnych epokach. 
 Omawia najważniejsze osiągnięcia naukowe i kulturalne poszczególnych epok, wskazuje te, 

z których korzystamy współcześnie. 
 Porównuje  życie ludzi w różnych epokach i na tej podstawie formułuje wnioski o postępie 

cywilizacyjnym. 
 Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 
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Aktywność : 
 
 Uczeń wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. 
 Chętnie podejmuje się wykonania dodatkowych zadań o średnim stopniu trudności. 
 Bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 

historycznych. 
 
 
OCENA  DOBRA 
 
Wiedza :  
 
 Uczeń opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, rozumie najważniejsze 

zagadnienia. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje głównie oceny dobre. 

 
Umiejętności : 
 
 Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiadomości. 
 Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast ćwiczenia o stopniu 

trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. 
 Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych. 
 Umie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 
 Dba o zeszyt ćwiczeń. 

 
Aktywność : 
 
 Uczeń jest aktywny w czasie lekcji, w pracy pozalekcyjnej chętnie podejmuje się wykonania 

zadań o niewielkim stopniu trudności. 
 
 
OCENA  DOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Uczeń opanował materiał programowy na tyle, by rozumieć najważniejsze zagadnienia. 
 Z testów i sprawdzianów otrzymuje przeważnie oceny dostateczne. 

 
Umiejętności : 
 
 Przy korzystaniu z podstawowych, dostępnych w czasie lekcji źródeł informacji potrzebuje 

na ogół pomocy nauczyciela. 
 Samodzielnie rozwiązuje proste zadania.  
 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. 
 Krótkie wypowiedzi formułuje poprawnie. 
 Dba o zeszyt ćwiczeń w stopniu zadowalającym. 

 
Aktywność : 
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 W czasie lekcji i w pracy pozalekcyjnej jest aktywny w stopniu zadowalającym. 
 
 
OCENA  DOPUSZCZAJĄCA 
 
Wiedza : 
 
 W opanowanym materiale programowym uczeń ma duże braki, których nadrobienie 

wymaga dłuższego czasu, jednak jest to możliwe, w związku z czym rokuje on nadzieję, że 
poradzi sobie z nauką w następnym etapie edukacji. 

 
Umiejętności : 
 
 Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności i wiadomości. 
 Poprawnie buduje niezbyt długie (kilkuzdaniowe) wypowiedzi. 
 Z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty na osi czasu. 
 Podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z historii Polski. 
 Stara się dbać o zeszyt przedmiotowy. 

 
Aktywność : 
 
 Na lekcji jest na ogół bierny. 

 
 
OCENA  NIEDOSTATECZNA 
 
Wiedza : 
 
 Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie i uczeń nie poradzi 

sobie w kolejnym etapie edukacji (dotyczy to oceny końcoworocznej). 
 
Umiejętności : 
 
 Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności i wiadomości. 
 
Aktywność : 
 
 W czasie pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej nie wykazuje żadnej aktywności. 
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