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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASACH IV –VIII
obowiązujące od 1 września 2019 r.

Przedmiotem oceniania są:
- wiadomości,
- umiejętności,
- postawa ucznia, praca na lekcji i jego aktywność.
Uczniowie w toku zajęć lekcyjnych mogą otrzymywać oceny cząstkowe za:
- sprawdzian wiadomości po zakończonym dziale;
- test diagnozujący;
- krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki;
- odpowiedź ustną
- samodzielnie wykonaną pracę domową;
- aktywność na lekcji (lub jej brak);
- przygotowanie do lekcji (przynoszenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń);
- krótkie odpowiedzi w toku lekcji;
- prezentowanie pracy grupy;
- wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez
nauczyciela), wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak
i wykraczające poza program.
-udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią.
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WYMAGANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA
uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania,
przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania posiadanej
wiedzy,
posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata,
zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich
Przyczyny i skutki ,luki wiedzy jest w stanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu.
przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności przewidziane programem i dysponuje
umiejętnościami, które pozwolą mu uzupełnić braki w dalszym procesie uczenia się historii.
odczytuje dane kartograficzne,
potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem,
czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle.
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WYMAGANIA OCENA DOSTATECZNA
posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu zadawalającym,
nazywa poznane epoki i podaje ich cechy,
rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty roczne
przełomowych wydarzeń,
rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych,
rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii,
pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń,
w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je poprawić.
uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych
programem o średnim stopniu trudności,
posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, uzupełnionych o nowe kompetencje,
dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk,
umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej,
dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami,
umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej,
umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat
WYMAGANIA OCENA DOBRA
uczeń opanował materiał przewidziany w programie,
zna i rozumie większość pojęć,
zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,
rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski,
odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i literackich
pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych,
zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata,
uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy.
posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o n
owe kompetencje,
porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni,
selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi,
wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je,
umie korzystać z różnych źródeł informacji i je interpretować,
poprawnie posługuje się mapą,
przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i porównuje uzyskane informacje z
innymi źródłami,
bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje poprawnie odpowiedzi pisemne i ustne.
WYMAGANIA OCENA BARDZO DOBRA
uczeń posiada zasób wiedzy określony programem,
zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów,
zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badania źródeł
historycznych,
pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich uczestniczących,
rozumie zmienność i ciągłość procesów,
rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń.
posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego uzupełnione o nowe
kompetencje,
operuje wiedzą historyczną,
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korzysta z różnych źródeł informacji,
porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność,
samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem,
formułuje i rozwiązuje problemy historyczne,
wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów,
potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny,
rozróżnia prawdę historyczną od fikcji,
zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
OCENA CELUJĄCA
uczeń posiada pełną wiedzę historyczną ujętą w programie nauczania, potwierdzając je w toku
pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
posiada zainteresowania humanistyczne, systematycznie pracuje, czyta książki i artykuły
historyczne,
uczestniczy w różnych konkursach historycznych, osiąga sukcesy.
uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, rozszerzających,
dopełniających i uzupełniających o nowe kompetencje,
samodzielnie zdobywa wiadomości,
wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych,
umie dokonać syntezy, analizy materiału oraz powiązać je z zagadnieniami poznanymi w czasie
innych przedmiotów,
umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju lub z dziejami powszechnymi,
krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła.
bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
dodatkowo wykonuje zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego
 bierze udział w konkursach przedmiotowych.

Zespół nauczycieli historii

