
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA  POSZCZEGÓLNYCH 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  

W KLASACH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia 

- częściowo rozumie polecenia 

- częściowo zapamiętuje wiadomości konieczne dla podstawowej orientacji w danym zagadnieniu i z 

pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć (są to fakty i zjawiska pozwalające na zrozumienie wydarzeń 

historycznych i politycznych)  

- umie z pomocą nauczyciela korzystać z mapy 

- wykonuje z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia  

- odszukuje informacje w tekście źródła historycznego  

- przedstawia prostą wypowiedź w formie ustnej lub pisemnej  

 

Ocena dostateczna 

Uczeń, spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia 

- rozumie polecenia 

- zapamiętuje wiadomości podstawowe dla danego tematu i prezentuje je samodzielnie 

- potrafi samodzielnie pokazywać na mapie granice państw, ważniejsze miasta i miejsca, w których 

odbywały się najważniejsze wydarzenia  

- rozumie omawianą problematykę 

- umie poprawnie i samodzielnie wykonywać proste ćwiczenia 

- analizuje tekst źródłowy według poleceń  

- współpracuje w zespole w ramach realizacji ćwiczeń 

 

Ocena dobra 

Uczeń, spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

- zna problematykę poruszaną na zajęciach i w sposób swobodny umie ją prezentować i interpretować  

- potrafi samodzielnie wykorzystywać mapę jako źródło informacji 

- rozumie omawiane treści i potrafi wytłumaczyć je innym  

- sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania 

- aktywnie uczestniczy w lekcji 

- poprawnie używa wymaganej terminologii 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń, spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

- potrafi samodzielnie gromadzić wiadomości pochodzące z różnych źródeł, selekcjonować je i 

wykorzystywać do rozwiązywania problemów w sposób twórczy 

- zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać również w sytuacjach problemowych 

 

Ocena celująca 

Uczeń, spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych 

- biegle posługuje się mapą 

- samodzielnie dokonuje analizy faktów  

- precyzyjne wyraża swoje myśli 

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie  



- prezentuje swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedzą spoza programu szkolnego   

 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

1. wypowiedzi ustne /  informacyjne, oceniające, syntetyzujące materiał/ 

2. klasowe prace pisemne /  kartkówki, sprawdziany, teksty, krzyżówki/ 

3. prace pisemne / pisemne prace domowe, referat historyczny/ 

4. praca z mapą i źródłem historycznym/ 

5. dodatkowe prace / olimpiady, konkursy / uroczystości szkolne o tematyce historycznej/ 

 

Uczeń posiada podręcznik na każdej lekcji oraz prowadzi zeszyt przedmiotowy z tematem każdych zajęć,  a 

także zapisuje w nim najważniejsze informacje dot. omawianego zagadnienia.  

Ocenie podlegają także różne formy aktywności uczniów / praca w grupie, prezentacja projektu, udział w 

dyskusji itp./ 

Pisemne prace klasowe są przeprowadzane z zachowaniem zasad określonych w WSO / Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania /  

Minimalna liczba ocen w semestrze zależy od tygodniowego wymiaru godzin, tzn. tygodniowy wymiar 

godzin + 2 = liczba ocen   

Obecność na sprawdzianach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń 

powinien zaliczyć sprawdzian w ciągu 2 tygodni, w terminie ustalonym po konsultacji z nauczycielem.  

W przypadku niezaliczenia w wyżej wymienionym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli 

obecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń zalicza sprawdzian na następnej lekcji. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną (jednokrotnie) w formie wskazanej przez nauczyciela, a 

pozostałe oceny może podwyższyć po uprzedniej konsultacji z nauczycielem. 

Ocena niedostateczna z „kartkówki”, sprawdzianu lub testu musi zostać poprawiona w ciągu 2 tygodni od 

dnia oddania pracy. 

 


