
Przedmiotowe zasady oceniania z historii 

 
1. Obszary aktywności uczniów podlegające obserwacji i ocenie. 

 

a. wiadomości ( stopień rozumienia i zapamiętania nabytych informacji) 

oraz korelowanie ich z wiedzą wyniesioną z innych lekcji; 

 

b. umiejętności ( udziału w dyskusji, selekcji problemów, formułowania 

sądów, obrony własnego zdania, argumentacji, zadawania pytań, 

wyciągania wniosków, a także korzystania i gromadzenia informacji  

z podręcznika, słowników, encyklopedii, prasy, tekstów źródłowych, 

Internetu, oprogramowania komputerowego, posługiwania się mapą; 

 

c. różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów  

i instrukcji, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie 

powierzonych zadań ; 

 

d. obowiązkowość i systematyczność w pracy – np. staranne prowadzenie 

zeszytu, notatek, odrabianie prac domowych. 

 

2. Wymagania programowe na poszczególne oceny. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie odpowiada na proste pytania o przeszłość, korzystając  

z nieskomplikowanych źródeł informacji i uwzględniają 

chronologię, 

- nie jest w stanie wyjaśnić pojęć historycznych przy użyciu pomocy 

naukowych, 

- nie zauważa różnic w sposobie prezentacji przeszłości, 

- nie rozpoznaje okresów w dziejach i zachodzących w nich  

 zmian, 

- nie podejmuje prób współpracy przy zadaniach zespołowych. 

  



Ocena dopuszczająca: 

 

Uczeń: 

- odpowiada na proste pytania o przeszłość, korzystając  

z nieskomplikowanych źródeł informacji i uwzględniają 

chronologię, 

- wyjaśnia pojęcia historyczne przy użyciu pomocy naukowych, 

- zauważa niektóre różnice w sposobie prezentacji przeszłości, 

- rozpoznaje znaczące okresy w dziejach i zachodzące w nich  

 zmiany, 

- podejmuje próby współpracy przy zadaniach zespołowych. 

 

Ocena dostateczna: 

 

Uczeń: 

- wykazuje znajomość i zrozumienie ważnych aspektów z historii 

 Polski i innych krajów w zakresie programu nauczania, 

- wykorzystuje wiedzę w celu opisania charakterystycznych cech 

 minionych społeczeństw i okresów, działalności ludzi i  

 zachodzących zmian, 

- podaje niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń i  

 zmian, 

- wskazuje, jak w różny sposób były przedstawiane i interpretowane 

 niektóre aspekty przeszłości, 

- próbuje wybierać i łączyć informacje z różnych źródeł, 

- konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne, wewnętrznie  

 uporządkowane, z  właściwym użyciem dat i pojęć historycznych, 

- podejmuje próby samodzielnych dociekań historycznych, 

 wymagających wielokrotnej korekty, 

- podejmuje współpracę w grupie przy zadaniach zespołowych, 

- starają się stosować zasady sprawnego komunikowania się. 

 

Ocena dobra: 

 

Uczeń: 

- wykazuje raczej ogólną wiedzę faktograficzną w ramach programu 

 nauczania, natomiast w zakresie niektórych zagadnień prezentuje 



 wiedzę szczegółową i zrozumienie poruszanych aspektów  

z historii Polski i innych krajów, 

- używa swojej wiedzy do opisu wydarzeń, uczestniczących w nich 

 ludzi  oraz zmian, 

- dostrzega związki między cechami byłych społeczeństw i okresów, 

- dostrzega i opisuje przyczyny i skutki wydarzeń i zmian, 

- wie, że niektóre wydarzenia, postępowanie ludzi, zmiany były 

 interpretowane na różne sposoby i potrafi zasugerować możliwe 

 tego przyczyny, 

- wartościuje źródła informacji i określa te, które mają szczególne 

 znaczenie dla danego zadania, 

- wybiera i porządkuje informacje z różnych źródeł, aby  

 skonstruować poprawnie ułożoną wypowiedź, z wykorzystaniem 

 dat i pojęć  historycznych, 

- podejmuje próby samodzielnych dociekań historycznych,  

 wymagających nieznacznej korekty, 

- potrafi przyjmować określone role w zespole i współpracować  przy 

 wykonaniu określonego zadania, 

- stosuje w praktyce zasady sprawnego komunikowania się. 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

Uczeń: 

- łączy faktograficzną wiedzę ogólną i szczegółową oraz rozumie 

 różne  aspekty historii Polski i innych krajów w zakresie programu 

 nauczania, 

- opisuje minione społeczeństwa i czasy oraz porównuje ich  

 właściwości w ramach jednego lub wielu okresów historycznych, 

- sprawdza i analizuje przyczyny i skutki wydarzeń i zmian oraz 

 dostrzega związki miedzy nimi, 

- opisuje i wyjaśnia różne interpretacje wydarzeń, zmian i działania 

 uczestniczących w nich ludzi, 

- na podstawie posiadanej wiedzy wartościuje i wyróżnia źródła 

 informacji, krytycznie je wykorzystuje w celu sformułowania  

 wniosków i  poparcia ich dowodami, 



- wybiera, porządkuje i rozwija informacje w celu  skonstruowania 

dobrze ułożonej wypowiedzi, z wykorzystaniem  dat i pojęć 

 historycznych, 

- podejmuje samodzielne dociekania historyczne, ujawniając 

 kreatywność myślenia i pomysłowość prezentacji  rozwiązanych 

problemów, 

- podejmuje różne role w zespole, wnosząc twórczy wkład  

w wykonanie określonego zadania, 

- sprawnie porozumiewa się i stosuje różne formy wypowiedzi 

 

Ocena celująca 

 Uczeń : 

 - wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą 

  popularnonaukową i specjalistyczną zgodną z omawianą na  

  zajęciach problematyką, 

 - wiedzę czerpie z encyklopedii, leksykonów, wskazanych lektur, 

  fragmentów podręczników akademickich, Internetu, 

 - rozumie pojęcia i ciągi przyczynowo – skutkowe, potrafi wyciągać 

  wnioski i snuć analogie, 

 - wykonuje samodzielnie trudne zadania, podejmuje się wykonania 

  zadań dodatkowych ( samodzielnie i w zespole) znacznie  

  wykraczających poza postawę programową, 

 - bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

 - uczestniczy w konkursach i olimpiadach i uzyskuje wyróżniające  

  wyniki, godnie reprezentując szkołę. 

 

3. Formy oceniania wiedzy i umiejętności. 

 

a. odpowiedzi ustne; 

b. krótkie prace pisemne (kartkówki); 

c. prace klasowe; 

d. posługiwanie się mapą;  

e. aktywność na lekcji; 

f. prace domowe; 

g. zeszyt przedmiotowy; 



h. wyniki  w konkursach szkolnych i zewnętrznych oraz stopień 

 zaangażowania /udział w kole historycznym, samodzielne prace  

o tematyce poza programowej lub uzupełniającej/. 

 

 Ad. a. Odpowiedzi ustne obejmują bieżący materiał, nie  muszą być 

  wcześniej zapowiedziane, nie trwają dłużej niż 15 minut. 

 

 Ad. b. Kartkówka nie przekracza 20 minut, nie musi być   

  zapowiadana, obejmuje bieżący materiał, może być przeprowadzona 

  w dowolnym momencie lekcji. 

  Kartkówkę nauczyciel udostępnia uczniowi oraz ewentualnie  

  omawia (niekoniecznie w trakcie lekcji).  

 Ad. c. Każdy uczeń może być sprawdzony z umiejętności   

  posługiwania  się mapą (program danej klasy). 

 

 Ad. d. Aktywność na lekcji oceniana jest przez nauczyciela  według 

  własnych kryteriów 

- system „plusów” 

- inny system punktowy 

 

 Ad. e. Praca domowa podlega ocenie w dowolnym czasie po   

  wyznaczonym terminie wykonania. 

 

 Ad. f. Zeszyt przedmiotowy uczeń prowadzi według zaleceń   

  nauczyciela. 

 Ocenie podlegają: 

- notatki  do zagadnień podanych przez nauczyciela na  lekcji 

- uzupełnianie ćwiczeń,  dotyczących omawianego  tematu 

- estetyka i czytelność. 

 

 Ad. g. Praca klasowa może być przeprowadzona w formie: 

- testu /pytania zamknięte/ 

- sprawdzianu /pytania zamknięte i otwarte – np. terminy, pojęcia, 

postacie historyczne/. 

- pracy opisowej. 

 

 



4. Zasady oceniania. 

Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum trzy oceny. Uczeń, 

który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany. Uczeń ma 

prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

(nie dotyczy prac klasowych). 

Sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na 

podwyższenie oceny z przedmiotu. Za bark pracy domowej uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

5. Ocena prac pisemnych i zasady ich poprawiania. 

 

a. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia 

punktacji pracy na daną ocenę: 

 

Poniżej 30% - ocena niedostateczna 

31% - 50-% - ocena dopuszczająca 

51% - 70%  - ocena dostateczna 

71% - 90%  - ocena dobra 

91% - 98% - ocena bardzo dobra 

99% - 100% - ocena celująca 

 

b. Praca klasowa jest zapowiedziana co najmniej jeden tydzień  wcześniej 

 i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 

c. Prace pisemne są oddawane zgodnie z terminem określonym w ZWO. 

d. Praca klasowa oceniana jest według punktacji przedstawionej uczniom 

przez nauczyciela. Po sprawdzeniu i ocenieniu uczeń otrzymuje pracę do 

wglądu, nie może wynosić jej z klasy. Uczeń, który otrzymał ocenę 

niedostateczną zobowiązany jest do jej poprawienia w formie pisemnej lub 

ustnej (wyjątkowo) w ciągu dwóch tygodni od oddania prac. Uczeń, który 

nie pisał pracy zobowiązany jest do napisania pracy w podanym wyżej 

terminie. W przypadku przedłużającej się choroby ucznia (ponad dwa 

tygodnie) – termin ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Ocena  

z poprawy wpisywana jest obok pierwotnej i obie mają wpływ na ocenę 

semestralną /roczną/. 

 

6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z historii. 



 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z historii określa Statut ZSEiL. 

 

7. Sposoby dostosowań metod i form pracy oraz wymagań wobec uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych:  

1) Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy oraz wymagania 

edukacyjne wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2) Wobec ucznia z dysleksją rozwojową stosuje się: 

a. uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, 

dat; 

b. błędy wynikające z „przekręcania” terminów, nazwisk itp. nie 

są komentowane na forum klasy; 

c. omawianie błędów po lekcji krótkim i konkretnym 

komentarzem; 

d.  motywowanie konstruktywną zachętą – zamiast „rozumiem, 

ale musisz się efektywniej uczyć” zastosować zasadę: 

„rozumiem i teraz będziesz się więcej uczył”; 

e. w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie, 

dawanie więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci 

nazw, terminów; 

f. częstsze powtarzanie i utrwalanie materiału; 

g. w miarę potrzeb wydłużanie czasu na pracę pisemną; 

h. unikanie głośnego czytania przez ucznia przy całej klasie. 

3) Wobec ucznia z dysgrafią stosuje się: 

a. nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia 

 i interpunkcja); 

b. w przypadku braku czytelności pracy umożliwienie uczniowi 

ponownego napisania nieczytelnych fragmentów w czasie 

uzgodnionym z nauczycielem;  

c. umożliwienie wykonywania prac domowych w formie 

wydruku komputerowego (na prośbę ucznia). 

4) Wobec ucznia z  dysortografią stosuje się: 

a. nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia 

 i interpunkcja); 



b. stałe odwoływanie się do znajomości zasad ortografii 

 i interpunkcji. 

5) W pozostałych przypadkach, np. ADHD, zespół Aspergera postępuje 

się zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni pedagogiczno-

psychologicznej. 


