
PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA  Z  HISTORII 

w klasie czwartej i siódmej, w której zajęcia prowadzone są wg programu 

 „Wczoraj i dziś”. Wydawnictwo   „Nowa Era”. 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia: 

Program „Wczoraj i dziś” zakłada ogólne kryteria określające wiadomości i umiejętności, 

które uczeń powinien opanować podczas 5 – letniego  cyklu nauki w danej klasie. 

Aby uzyskać ocenę: 

 celującą– uczeń wykazuje się rozległą wiedzą historyczną, świadczącą o  

uzdolnieniach humanistycznych, ponadto wykazuje szczególne zainteresowanie 

przedmiotem. Osiąga sukcesy w konkursach historycznych, realizuje różnorodne 

projekty przedmiotowe. 

 bardzo dobrą -  uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także 

zrozumieniem procesów historycznych, powinien również samodzielnie wyciągać 

wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo skutkowe, krytycznie 

odnosi się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy. 

 dobrą - uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie 

ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, 

dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę 

uzyskaną z rożnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i  

rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać wiadomości z  

wykresów i tabel. 

 dostateczną – uczeńpowinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać 

teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować 

najprostsze umiejętności przedmiotowe takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, 

porównanie, określanie w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie. 

 dopuszczającą -  uczeń powinien wykazywać się znajomością elementarnej wiedzy, 

wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, 

dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie 

materiałów ilustracyjnych. 

 niedostateczną – uczeń nie opanował minimum wiadomości programowych, nawet 

przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać  prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności, ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie 

rokują one nadziei na ich nadrobienie nawet przy pomocy nauczyciela. 

Na początku lekcji uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez podania istotnej 

przyczyny. Każde kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Przez 

nieprzygotowanie  do lekcji rozumie się : brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego 

oraz zeszytu ćwiczeń 


