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Ocena celująca:  
Uczeń w zakresie posiadanej wiedzy opanował w 95%- 100% podstawy 
programowe danego szczebla nauczania. Potrafi zdobywać wiedzę z 
różnych źródeł. Samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia, 
dokonywać ich selekcji i oceniać je. Wypowiedzi ustne i pisemne 
charakteryzują się wzorowym językiem. Na lekcjach jest bardzo aktywny. 
Umie wykorzystywać swoją wiedzę faktograficzną, by w przemyślany 
sposób przedstawić dane zagadnienie jako proces historyczny, zarówno 
w okresie jednej epoki jak i na przestrzeni epok. Potrafi samodzielnie 
wybrać odpowiedni źródło dla uzasadnienia swojej wypowiedzi i 
wyciągnąć wnioski z materiałów źródłowych. W wypowiedziach wykazuje 
znajomość dat i pojęć. Podejmuje się prac dodatkowych, których efekt 
przedstawia na forum. Swobodnie operuje datami, postaciami i pojęciami 
historycznymi.  
 
Ocena bardzo dobra:  
Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy, 
samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia. Wykorzystuje różne 
źródła wiedzy. Potrafi zaplanować i zorganizować pracę. Chętnie 
podejmuje się prac dodatkowych. Łączy wiedzę z różnych przedmiotów. 
Potrafi scharakteryzować każdą z poznanych epok, wykazując znaczną 
wiedzę oraz zrozumienie warunków życia w przeszłości. Umie na 
podstawowym poziomie przedstawić wybrane zagadnienia jako proces 
historyczny (np. rozwój wierzeń religijnych od starożytności do czasów 
współczesnych). Interpretować proste źródła historyczne, potrafi je 
wykorzystywać w trakcie wypowiedzi. Zna większość dat, postaci i pojęć 
historycznych.  
 
Ocena dobra  
Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez 
nauczyciela potrafi samodzielnie wykonać zadania o pewnym stopniu 
trudności. Myśli przyczynowo - skutkowo. Wykazuje się aktywnością na 
lekcjach. Umie krótko scharakteryzować każdą z poznanych epok. 
Potrafi pokazać związki przyczynowo - skutkowe między wydarzeniami. 
Rozumie oraz interpretuje, na podstawowym, poziomie proste źródła  



historyczne. Zna daty najważniejszych wydarzeń, najważniejsze postacie 
i pojęcia.  
Ocena dostateczna  
Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Przy pomocy 
nauczyciela jest w stanie zrozumieć i zinterpretować najważniejsze 
zagadnienia historyczne. Nie potrafi jednak łączyć ich w logiczny ciąg. 
Podejmuje próby wykonania zadania. Jego aktywność na lekcjach jest 
sporadyczna. Potrafi podzielić przeszłość na epoki historyczne, nazwać 
je, wymienić w kolejności chronologicznej i podać cechy 
charakterystyczne dla poszczególnych epok. Umie na podstawowym 
poziomie wykorzystywać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi 
umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna podstawowe, 
wymagane programem nauczania fakty historyczne i potrafi przedstawić 
je w ciągu chronologicznym.  
 
Ocena dopuszczająca  
Uczeń ma duże braki w wiedzy. Jego postawa na lekcjach jest bierna, 
ale wykazuje chęć do współpracy i odpowiednio motywowany jest w 
stanie, przy udziale i pomocy nauczyciela, wykonać proste zadania i 
polecenia. Potrafi ułożyć najważniejsze wydarzenia w ciąg 
chronologiczny. Potrafi przedstawić przyczyny i skutki najważniejszych 
wydarzeń historycznych.  
 
Ocena niedostateczna  
Uczeń ma bardzo duże luki w zakresie wiedzy podstawowej. Nie potrafi 
wykonać prostych poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi 
odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje się brakiem chęci do 
nauki. Nie podejmuje prób rozwiązania zadań. Nie zna podstawowych 
faktów historycznych.  
 
Równolegle do procesu nauczania i uczenia się odbywać się będzie 
stałe badanie osiągnięć uczniów. Kontrola osiągnięć będzie 
systematyczna i wielostronna. Podlegać jej będą różne formy pracy i 
aktywności uczniów.  
 
1. Sprawdziany i testy będą zawsze poprzedzone lekcją powtórzeniową. 
Obejmują większe partie materiału. Pytania będą punktowane w 
zależności od stopnia trudności. Przed lekcją powtórzeniową uczniowie 
otrzymają zagadnienia. Oceny będą wynikały z następującej skali 
procentowej:  



0% - 34% ndst 
35% - 49% dop 
50% - 70% dst 
71% - 84% db 
85% - 94% bdb 
95% - 100% cel  
 
Uczniowie posiadający opinie o dostosowaniu wymagań będą mieli 
obniżoną skalę wymagań zależną od zaleceń PPP.  
Uczeń otrzyma ocenę celującą tylko, gdy opanuje materiał przewidziany 
programem nauczania w 95% - 100%.  
Podprawy sprawdzianów, w formie pisemnej lub ustnej, będą się 
odbywały na konsultacjach.  
 
Uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianów, jeżeli na lekcji 
powtórzeniowej wykaże się opanowaniem materiału w stopniu co 
najmniej dobrym.  
 
Wypowiedzi ustne i pisemne  
 
Stała kontrola osiągnięć uczniów odbywać się będzie w formie 
odpowiedzi ustnych i kartkówek. Odpowiedzi ustne dotyczyć będą 
materiału obejmującego trzy ostatnie zajęcia. Kartkówki bez zapowiedzi 
mogą dotyczyć wiedzy z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki będą 
odbywały się w miarę potrzeb, natomiast odpowiedzi ustne co lekcje. 
 
Przy ocenianiu nauczyciel stosuje średnią ważoną wg następujących 
kryteriów:     

sprawdzian / poprawa sprawdzianu –waga 5 - 6                                                                                   
odpowiedź, kartkówka –waga 3 - 4                                                                                      
aktywność na lekcji, praca na lekcji  – waga 3 - 4                                                                                                                            
zadanie domowe – waga 1- 2                                                                                                                        
prace dodatkowe – waga 2 

konkurs, etap szkolny – waga 3- 4 

konkurs etap pozaszkolny, projekt edukacyjny długoterminowy – waga 5 – 6 

projekt edukacyjny, doświadczenie - waga 4 – 5 

referat, prezentacja – waga 3 -4 

zeszyt ćwiczeń, zeszyt lekcyjny, inne -  waga 1 -2 



 
 
Portfolio  
 
Składające się z samodzielnie wykonanych przez ucznia prac (plakaty, 
mapy, tablice, schematy pojęć itp.) oraz zadań i ćwiczeń sprawdzających 
konkretne umiejętności.  
 
Prace domowe  
 
Uczniowie będą wykonywali prace domowe polegające na wykonaniu 
konkretnych poleceń np. referaty. Ocena będzie uzależniona od stopnia 
samodzielności wykonania zadania i wyczerpania tematu. W przypadku 
braku pisemnego zadania domowego uczeń zostanie zapytany z jego 
zakresu w formie ustnej na lekcji.  
 
 
 
 
Zeszyt przedmiotowy  
 
Każdy uczeń będzie musiał prowadzić zeszyt przedmiotowy. Oraz zeszyt 
do dat, pojęć i postaci historycznych. Zeszyty powinny być prowadzone 
systematycznie i starannie od tego będzie zależała ocena za zeszyt. 
Należy na bieżąco uzupełniać zaległości. Brakiem zeszytu uczeń nie 
będzie mógł wytłumaczyć braku zadania domowego.  
 
Aktywność  
 
Znaczną rolę w ocenie uczniów będzie odgrywała zarówno aktywność na 
zajęciach lekcyjnych jak i zaangażowanie w dyskusje prowadzone w 
trakcie zajęć. Jeżeli uczeń wykaże się wiedzą przedmiotową oraz ogólną 
a także rozwojem umiejętności komunikowania się będzie premiowany 
plusem (6 plusów – 6). Za aktywność uczniowie otrzymają tylko ocenę 
celującą, która zostanie wystawiona po zgromadzeniu 6 plusów.  
Za nieprzygotowanie do lekcji powtórzeniowej oraz za nieuważanie na 
lekcji (nie potrafi powiedzieć o czym przed chwilą była mowa) uczeń 
otrzymuje minus - trzy minusy ocena niedostateczna z aktywności.  
 
Mapy  
 
Uczniowie będą oceniani za umiejętność posługiwania się mapą. Ocena 
będzie zależała od stopnia znajomości mapy.  



 
Uwagi.  
 
Wszystkie oceny niedostateczne będzie można poprawić. Oceny 
poprawiane nie będą anulowane. Poprawa ocen odbędzie się według 
wyżej przedstawionych wymagań.  
 
Ocena roczna i semestralna  
 
Ocena semestralna jest wynikiem pracy na przestrzeni całego semestru. 
Jednak każdy uczeń może wystąpić o jej podwyższenie. Warunkiem jest 
zaliczenie przerobionego materiału według w/w kryteriów określonych 
dla każdej oceny w formie ustnej i pisemnej.  
Ocena roczna jest wynikiem całorocznej pracy ucznia. Jednak każdy 
uczeń może wystąpić o jej podwyższenie. Warunkiem jest zaliczenie  



przerobionego materiału z całego roku, według w/w kryteriów 
określonych dla każdej oceny w formie ustnej i pisemnej.  
Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze 
pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności 
według wyliczonej średniej ważonej:  
 
1–1,74 –niedostateczny  
1,75 -2,50 –dopuszczający  
2,51 –3, 50 –dostateczny  
3,51 –4,50 –dobry  
4,51 –5,30 –bardzo dobry  
5,31 –6,00 –celujący  
 
Zasady udostępniania sprawdzianów, kartkówek i innych prac 
pisemnych do wglądu uczniom i rodzicom  
Wszystkie prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela 
do końca roku szkolnego. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do 
prac pisemnych i uzyskania informacji o kryteriach wystawionej oceny. 
Rodzice mogą zapoznać sie z pracami pisemnymi podczas zebrań, 
ogólnoszkolnych spotkań szkolnych oraz spotkań z nauczycielem w 
szkole. Prace pisemne nie są wydawane do domów. 


