
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III liceum

nauczyciel: Natalia Witkowska

Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów; możliwości i okazje

do zdobywania przez uczniów ocen.

 prace klasowe - najczęściej w formie różnych typów testów sprawdzających znajomość

przez uczniów poziomu wymagań na poszczególne oceny- punktacji

 sprawdziany pisemne, kartkówki

 wypowiedzi  ustne:  wypowiedzi  na  lekcji  bieżącej  (np.  prezentacje  przygotowane

wcześniej przez uczniów), odpowiedzi z materiału lekcji  poprzednich, wypowiedzi  na lekcjach

powtórzeniowych

 prace domowe (m.in. wypracowania, referaty, prace pisemne dotyczące analizy źródeł)

 praca w grupie zadaniowej

 zaangażowanie i praca ucznia na lekcjach prowadzonych metodami aktywizujacymi

I. Elementy dodatkowe- zadania indywidualne dla ochotników:

 recenzje przeczytanych lektur

 sporządznie pomocy dydaktycznych

 przygotowanie (we współpracy z nauczycielem) wystąpień i prezentacji multimedialnych,

włączonych w tok zajęć

 udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów.

 oceny w dzienniku klasowym



 odnotowywanie  na  bieżąco  poziomu  aktywności  indywidualnej  uczniów  na  lekcji  i

aktywności w grupie zadaniowej, wystawianie ocen za aktywność śródlekcyjną

 zatrzymywanie-  po zapoznaniu uczniów z osiągniętymi wynikami -  prac klasowych do

wglądu przez rodziców ( biezące sprawdziany, przace kontrolne, kartkówki - oddawane

uczniom)

 ocenianie prac domowych oraz prac dodatkowych uczniów

POZIOM WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 uczeń opanował treści konieczne; wiedza ucznia jest fragmentaryczna; uczeń ma 

braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnosciach, lecz z pomocą 

nauczyciela potrafi je w dłuższym okresie nadrobić

 uczeń ma trudności ze zbudowaniem poprawnej odpowiedzi

 w minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcjach (nazwy 

epok, imiona głównych bohaterów wydarzeń, wybrane osiągnięcia cywilizacyjne 

epoki starożytnej i średniowiecznej)

 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkimstopniu trudności

 przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć

 szereguje wydarzenia w ciagi chronologiczne

 ma ogólną oriętację w posługiwaniu się osią czasu

 odczytuje podstawowe dane kartograficzne, potrafi wskazać na mapie wybrane 

państwa



 rozróżnia podstawowe typy źródeł informacji historycznej

 posługuje się podręcznikiem, encyklopedią, słownikiem

 rozumie prosty tekst źródłowy; posejmuje próby interpretacji treści

 postawa ucznia na lekcjach jest bierna , ale wykazuje on chęć współpracy i 

odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać 

proste polecenia, odtworzyć efekty pracy kolegów.

OCENA DOSTATECZNA

 uczeń posiada kompetencje określone w poziomie pierwszym

 opanował materiał w stopniu zadowalajacym

 zna i rozumie podstawowe pojęcia

 umie nazwać poznane epoki, przedstawić ich ramy chronologiczne

 potrafi podać podstawowe cechy odróżniające czasy np. prehistoryczne, epokę 

starożytną i średniowieczną ( zmiany zaszłe w różnych dziedzinach życia 

społecznego)

 wskazuje główne elementy tradycji np. starożytnej i średniowiecznej w życiu 

współczesnym zna postacie pierwszoplanowe i ich rolę w ważnych wydarzeniach

 z pomocą nauczyciela potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa) i 

czasie (taśma chronologiczna)

 szereguje poznane wydarzenia w czasie; potrafi przyporządkować datę wiekowi; 

określa ramy chronologiczne wieków i tysiacleci

 zna podstawy typologii źródeł historycznych, wskazuje podstawowe żródła wiedzy

o przeszłości, umie je wykorzystać w stopniu podstawowym



 wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji, dostrzega podstawowe zwiazki 

przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami historycznymi, formułuje krótkie i 

proste wypowiedzi na zadany temat

 wykonuje proste zadania pisemne, potrafi poprawić popełnione błędy 

merytoryczne

 wykazuje niwielką aktywnośc na lekcjach, ale wspołpracuje z grupą podczas 

realizacji zadań

 współpracuje z anuczycielem, wykonyje powierzone zadania teoretyczne i 

praktyczne o średnim stopniu terudności

 systematycznie wypełnia karty pracy

 dysponuje podstawowymi umejętnosciami umożliwiającymi uzupełnienie braków 

i luk w wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia

OCENA DOBRA

 uczeń posiada kompetencje określone w poziomach 1-2

 w zakresie wiedzy i wymaganych umiejętności ma niewielkie braki

 systematycznie przygotowuje się do zajęć

 zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcjach

 prawidłowo posługuje się terminologią historyczną; w wypowiedziach zdarzaja się

usterki

 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystywaniem informacji z róznych źródeł; 

inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiazywać zadania o 

pewnym stopniu trudności

 samodzielnie pracuje z podręcznikiem



 dobrze posługuje się mapą historyczną, poprawnie odczytuje zawarte w niej 

informacje

 zna podział i rodzaje źródeł historycznych

 analizuje teksty źródłowe i interpretuje problemy będące ich treścią

 odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej

 umie krótko scharakteryzować poznane epoki

 zna granice czasowe epok, daty roczne przełomowych wydarzeń

 zna rózne systemy organizacji społeczeństw i państw

 wskazuje elementy tradycji określonych epok w życiu współczesnym

 uczestniczy w rozwiązywanu przoblemów, częściowo inspirowany przez 

nauczyciela

 wypowiada się na określone tematy, porównuje wydarzenia z przeszłości, 

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami, wyciaga wnioski; 

czasem popełnia błędy

 potrafi wyjaśnić przyczyny róznic w interpretacji faktów, uzasadnia i argumentuje 

w sposób niepełny

 potrafi samodzielnie opracowac pisemnie  wskazane zagadnienia, z 

wykorzystaniem róznych źródeł wiedzy historycznej

 wykonuje wszystkie rodzaje ćwiczeń w zakresie orientacji w czasie

 wykonuje polecenia nauczyciela, wykazuje się aktywnością na lekcjach, czynnie 

pracuje w grupie zadaniowej, udziela pomocy innym

 systematycznie odrabia prace domowe



OCENA BARDZO DOBRA

 uczeń posiada kompetencje określone w poziomach 1-3

 opanował pełny zakres wiedzy i umejętności określony programem nauczania 

historii

 poprawnie rozumuje, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne

 zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń, faktów i zajwisk, rolę postaci 

historycznych

 dostrzega ciagłość i zmienność w różnych formach życia społecznego (przemiany 

w strukturze społecznej, gospodarce)

 interpretuje teksty źródłowe na wymaganym poziomie; ocenia przydatność źródła

do rekonstrukcji wydarzeń historycznych

 samodzielnie gromadzi i referuje informacje na określone tematy

 integruje wiedzę z róznych przedmiotów i źródel róznego typu, potrafi ją wyrazić 

w wypowiedziach ustnych i pisemnych; posługuje się poprawnym językiem

 rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń

 prawidłowo posługuje się nawet pojęciami złożonymi

 systematycznie przygotowuje się do zajęć, konsekwentnie wykonuje zleconą 

pracę, uczestniczy w realizacji zadań dodatkowych

 wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, formułuje i uzasadnia opinie, sądy, oceny,

interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska historyczne, potrafi zaplanować i 

zorganizować pracę grupy zadaniowej



 aktywnie pracuje w zespole, wspiera innych, wpływa na aktywność pozostałych 

członków grupy

 odnosi pewne sukcesy w konkursach przedmiotowych

OCENA CELUJĄCA

 uczeń posiada kompetencje okraślone w poziomach 1-4

 inicjuje poszerzanie swojej wiedzy o wiadomości w zanacznym stopniu  

wykraczające poza program nauczania, prezentuje dodatkową wiedzę w toku 

zajęć lekcyjnych, rozwija zainteresowania historyczne; dodatkowa wiedza ucznia 

pochodzi z róznych źródeł

 udziela się w pracy koła historycznego, przygotowuje prace dodatkowe; jest 

twórczy i aktywny, wykazuje inicjetywę i pomysłowość

 wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, wyciąga wnioski w 

odniesieniu do nowego materiału, potrafi samodzielnie formułować pytania i 

rozwiązywać problemy

 jest krytyczny, używa odpowiedniej argumentacji

 swobodnie posługuje się bazą pojęciową przedmiotu; wypowiedzi ustne i 

pisemne ucznia charakteryzują się wzorowym językiem; wnioski formułowane 

przez ucznia są przemyślane i oryginalne

 samodzielnie analizuje i interpretuje teksty źródłowe

 potrafi doskonale zaplanować i zorganizować swoją pracę, dokonać selekcji i 

hierarchizacji zdobytych wiadomości

 współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu niektórych zajęć; jest liderem w 

pracy grupowej



 osiaga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

OCENA NIEDOSTATECZNA

 uczeń nie opanował treści koniecznych, ma poważne braki w 

podstawowych wiadomościach

 nie opanował umiejętności zwiazanych z myśleniem 

historycznym i stosowaniem treści faktów historycznych 

nawet w stopniu minimalnym

 nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału 

opracowywanego na lekcji

 nie rozumie prostych zwiazków między faktami historycznymi

 nie portafi zbudować wypowiedzi na zadany temat

 nie wykorzystuje zadań realizowanych przez zaspół klasowy, 

jest bierny, nie przejawia zainteresowania treściami 

przedmiotu, ani chęci przyswajania wiadomości i współpracy 

z nauczycielem

OCENY SĄ JAWNE. NA PROŚBĘ RODZICÓW NAUCZYCIEL 

POWINIEN UZASADNIĆ WYSTAWIONĄ OCENĘ. PROCEDURY 

POPRAWIANIA OCEN POWINNY BYĆ ZGODNE Z ZASADAMI 



UWZGLĘDNIONYMI W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE 

OCENIANIA.


