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1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) W pełni opanował podstawę programową, 

b) systematycznie pogłębia wiedzę historyczną poprzez czytanie książek o tematyce 

historycznej, 

c) sprawnie posługuje się językiem przedmiotowym, 

d) analizuje proste teksty źródłowe, 

e) bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

f) podejmuje się wykonania dodatkowych zadań, 

g) potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć 

swą wiedzę historyczną. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie zadań przewidzianych w 

programie nauczania, 

b) dociera samodzielnie do różnych źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela, 

c) aktywnie uczestniczy w lekcji, 

d) poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi, 

e) postawione zadania i problemy rozwiązuje w sposób samodzielny, 

f) wykonuje zadania dodatkowe i potrafi ich wyniki zaprezentować na forum klasy, 

g) rozumie oraz wstępnie analizuje pod kierunkiem nauczyciela proste teksty źródłowe. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) korzysta z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, 

b) postawione zadania i problemy rozwiązuje w sposób samodzielny lub w przypadku 

zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela, 

c) aktywnie uczestniczy w lekcji, 

d) podejmuje się wykonania prac o niewielkim stopniu trudności, 

e) odrabia zadania domowe. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) zna wymagane programem fakty historyczne, daty roczne przełomowych wydarzeń, 

b) pracuje na lekcji indywidualnie i w grupie, 

c) wykonuje prace domowe, 

d) korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji, 

e) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 

f) wykonuje samodzielnie proste zadania, 

g) prowadzi zeszyt przedmiotowy, przynosi ćwiczenia i podręcznik. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) pracuje na lekcji indywidualnie i w grupie, 

b) odrabia zadania domowe, 

c) prowadzi zeszyt przedmiotowy, przynosi ćwiczenia i podręcznik, 

d) przy pomocy nauczyciela wykonuje ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności, 

e) konstruuje krótkie dwu- trzyzdaniowe wypowiedzi. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych umiejętności, 

b) nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań, 

c) nie opanował określonego minimum materiału, a braki uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki. 

Uczeń oceniany jest za pomocą trzech wag ocen: 



 

 Waga bardzo ważna: sprawdziany/testy po każdym dziale, poprawa 
sprawdzianów/testów, kartkówki zapowiedziane z więcej niż trzech tematów 
lekcyjnych,  osiągnięcia w konkursach przedmiotowych pozaszkolnych. 

 Waga ważna: odpowiedzi ustne z trzech tematów lekcyjnych, kartkówki 
niezapowiedziane z trzech tematów lekcyjnych, zadania domowe obowiązkowe i 
dla zainteresowanych; 

 Waga normalna: aktywność, udział w konkursach pozaszkolnych, testy 
diagnozujące i próbne egzaminy, braki, np.: zeszytu, notatki, itp. 
 

 

 


