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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASY 4-8 
 
Przedmiotem oceny z historii jest: 
1. Wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej reprodukcji. 
2. Rozumienie i umiejętność interpretacji faktów. 
3. Wypowiedzi ustne. 
4. Przygotowanie pracy pisemnej (referat). 
5. Aktywność ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej (np. udział ucznia w konkursach) 
    
Obszary oceniania: 
1. Wiadomości 
2. Umiejętności: 
- uogólnianie, porównywanie faktów i przyczyn, wnioskowanie 
- analiza i ocena zjawisk historycznych 
- umiejętność dyskutowania 
- stosowanie terminologii historycznej 
- wykorzystywanie nowoczesnej technologii i różnorodnych źródeł  
 
Sposoby i formy oceniania: 
1. Odpowiedź ustna.  
2. Dłuższa praca pisemna przygotowana w domu. 
3. Prace domowe.  
4. Sprawdziany pisemne (prace klasowe). 
5. Karkówki. 
6. Prace praktyczne (referat, prezentacje, projekty, gromadzenie materiałów, posługiwanie się mapą). 
7. Wyniki pracy grupowej.  
  
Sprawdziany: 
1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej tydzień wcześniej. 
2. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć w semestrze wszystkie sprawdziany.  
3. Przy nieobecności usprawiedliwionej termin rozliczenia się ze sprawdzianu wiadomości wynosi do 2 tygodni od daty 
napisania sprawdzianu przez klasę. Przy dłuższej nieobecności termin zaliczenia materiału uczeń uzgadnia z 
nauczycielem. 
4. Przy nieobecności usprawiedliwionej uczeń może być rozliczony na następnej lekcji (formę oceny wybiera 
nauczyciel). 
5. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych w terminie do 2 tygodni od daty wystawienia 
oceny. Do poprawienia oceny uczeń może przystąpić tylko raz.  
6. Sprawdzian nauczyciel sprawdza w terminie do 2 tygodni.  
7. Sprawdzone prace pisemne są do wglądu dla ucznia i rodzica u nauczyciela przedmiotu. 
8. Stosuje się podział na grupy. 
 
Formy sprawdzianów  
1. Odpowiedzi na kilka pytań.  
2. Test (pytania zamknięte, otwarte). 
3. Praca pisemna – dłuższe rozwinięcie tematu. 
 
Ocenie podlega: 
1. Stopień opanowania materiału faktograficznego.  
2. Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych między wydarzeniami.  
3. Stopień rozumienia tematu. 
4. Znajomość chronologii, pojęć, dat, postaci historycznych.  



 

 

5. Umiejętność selekcji wydarzeń.  
6. Orientacja na mapie. 
 



 

 

Ocena 

 

Opanowanie umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 

Ocena celująca 

 

 

1. Uczeń nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 
wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie 
zdobyć wiadomości. 
2. Samodzielnie wzbogaca swą wiedzę przez  czytanie książek i 
czasopism o treści historycznej (odpowiednich do wieku). 
3. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych 
problemów w czasie lekcji jak i pracy pozalekcyjnej. 
4. Bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana 
wiedza historyczna i odnosi w nich sukcesy.  
5. Potrafi nie tylko sprawnie rozumować kategoriami ściśle 
historycznymi (przyczyny-skutki), ale również umie powiązać 
problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji 
z innych przedmiotów. 
6. Wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do 
wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości.  
7. Potrafi uzasadnić własne zdanie, używając odpowiedniej 
argumentacji będącej skutkiem nabytej wiedzy. 
 

Posiada wiedzę znacznie 

wykraczająca poza zakres 

materiału programowego, 

np. w odniesieniu do kraju, 

epoki, regionu.  

Dodatkowa wiedza jest 

efektem samodzielnych 

poszukiwań i przemyśleń. 

Ocena bardzo 

dobra 

1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez 

nauczyciela źródeł informacji. 

2. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez 

nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami.  

3. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji.  

4. Bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających 

wiedzy i umiejętności historycznych.  

5. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności.  

6. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo- 

skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem. 

 

Opanował materiał 

przewidziany programem. 

Posiada wiedzę z dziejów 

własnego regionu w stopniu 

zadowalającym.  

Ocena dobra 1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł 

informacji.  

2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast 

trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.  

3. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

4. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych.  

5. Jest aktywny w czasie lekcji. 

 

Opanował materiał 

programowy w stopniu 

zadowalającym.  

Zna niektóre wydarzenia i 

postacie z dziejów własnego 

regionu. 

Ocena dostateczna 

 

1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych 

źródeł informacji. 

2. Potrafi wykonać proste zadania. 

Opanował podstawowe 

elementy programowe, 

pozwalające na rozumienie 

najważniejszych wydarzeń.  



 

 

Kartkówka 
1. Nauczyciel ma prawo zrobić kartkówkę (do 15 min) z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi.  
2. Każda kartkówkę musi uczeń zaliczyć w terminie do 2 tygodni od oddania prac. 
 
Poprawa ocen   
1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny cząstkowej w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem 
przedmiotu.  
 
Odpowiedzi ustne 
W przypadku odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 
1. Zrozumienie tematu. 
2. Zawartość merytoryczna.  
3. Argumentacja.  
4. Wyrażanie sądów.  
5. Stosowanie terminologii historycznej.  
6. Sposób prezentacji (poprawność językowa, logiczne myślenie, samodzielność). 
Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego (jeśli zada powtórzenie w pracy domowej). 
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w ciągu semestru. 
Brak zeszytu, pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji.  
Wszystkie oceny, które uczeń uzyskuje są jawne.  
Informacje o ocenie uzyskuje od nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.  
 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
 

Ocena Procent opanowania wiadomości i umiejętności 

niedostateczny 0 - 29% 

dopuszczający 30% - 49% 

dostateczny 50% - 74% 

dobry 75% - 89% 

bardzo dobry 90% - 98% 

3. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu 

zadowalającym.  

 

Zna niektóre wydarzenia i 

postaci historyczne.  

 

Ocena 

dopuszczająca 

1. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia 

wymagające zastosowania podstawowych umiejętności.  

 

Jego wiedza posiada 

poważne braki, które jednak 

można usunąć w dłuższym 

okresie czasu.  

 

Ocena 

niedostateczna 

 

1. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych 

poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. 

  

Braki wiedzy są na tyle duże, 

że nie rokują nadziei na ich 

usunięcie nawet przy 

pomocy nauczyciela.  

 



 

 

celujący 99% - 100% 

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb oraz 
zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:  

1. wydłużonego czasu pracy, 
2. mniejszej ilości zadań, 
3. dostosowania warunków i form pracy podczas pisania prac pisemnych, 
4. indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy, 
5. innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych 

 

Historia – kryteria ocen 

 

Każda ocena cząstkowa zdobywana przez uczniów ma określoną wagę. Największy wpływ na ocenę śródroczą i 

końcoworoczną ma ocena za samodzielną pracę na lekcji: pisanie prac klasowych, sprawdzianów, testów.  

Waga oceny w zależności od formy aktywności ucznia: 

Formy aktywności ucznia Waga oceny 

Praca klasowa 6 

Test/sprawdzian 

kartkówka 4 

Odpowiedź ustna 

Konkurs/zawody 

Praca na lekcji 3 

aktywność 

Zadanie domowe 2 

 

Ocenianie w okresie kształcenia na odległość: 

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

Ocenie podlegają: 

 karty pracy (zdjęcia lub skany), rozwiązane ćwiczenia, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową 
poprzez: załączniki drogą elektroniczną, zdjęcia, screeny we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez 
nauczyciela kryteriami; 

 odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji on-line; 

 testy do rozwiązania wysłane przez nauczyciela we wskazanym czasie; 

 dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami; 

 prezentacje na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami. 



 

 

   Uczeń: 

 ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela pracę pisemną, 
która zostanie oceniona zgodnie z kryteriami, niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną 
niedostateczną. 

 uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. 
Nauczyciel podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez 
usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie. 

 wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco a ocena zapisana jest w 
dzienniku elektronicznym. 

 oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela 

 poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 
zdalnego nauczania w ciągu dwóch tygodni 

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia uczniowi 
uzupełnienie braków w następujący sposób: 

a. a) przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania 
przez ucznia, 

b. b) podaje ofertę dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 
c. c) uczeń prowadzi konsultacje on-line z nauczycielem przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 


