
1. Uczeń na lekcji zawsze posiada zeszyt, podręcznik.  

2. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym 

terminem i zapisany w dzienniku.. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze sprawdzianu w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela(2 tygodnie od oddania sprawdzianu, kartkówki). 

3. Nauczyciel ma prawo robić niezapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich lekcji, nie dłuższe jednak niż 

15 minut.  

4. Nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej maksymalnie z trzech ostatnich 

jednostek lekcyjnych. 

5. Uczeń ma prawo zgłosić raz „np” w okresie. Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji. 

Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugi okres. 

6. Uczeń ma prawo do jawnej i sprawiedliwej oceny. Uczeń oraz jego rodzice mają prawo do uzasadnienia 

przez nauczyciela wysokości oceny. 

7. Ocenie podlegają: odpowiedź ustna, zadania domowe, zadania długoterminowe, praca na lekcji, zeszyt, 

analiza tekstu źródłowego, praca z mapą, sprawdziany oraz kartkówki. 

8. Przedmiotowe zasady oceniania znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

Ocena celująca Uczeń: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, potrafi korzystać z różnych 

źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości, 

wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek, artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku), 

wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji, bierze 

aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna, odnosi w nich sukcesy, jest 

autorem pracy wykonanej dowolną techniką o wartościach poznawczych i dydaktycznych, potrafi nie tylko 

poprawnie rozumować kategoriami historycznymi (przyczyny - skutki), ale również umie wnioskować, 

połączyć problematykę historyczną z zagadnieniami poznawczymi w czasie lekcji, potrafi powiązać dzieje 

własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi, wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu 

odpowiednim do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości, opanował bardzo dobrze materiał 

przewidziany programem; 

Ocena bardzo dobra Uczeń:  

sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela; potrafi również korzystając ze 

wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania 

postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami, wykazuje się aktywną postawą w 

czasie lekcji, bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 

historycznych, potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo skutkowych wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem, opanował bardzo dobrze materiał przewidziany programem; 

Ocena dobra Uczeń: potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, umie 

samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych; umie samodzielnie 

odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, jest aktywny w czasie lekcji, w dobrym stopniu opanował 

materiał programowy; 

Ocena dostateczna  

Uczeń: potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, potrafi wykonać 

proste polecenia, w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym, opanował w stopniu 

zadowalającym podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień; 

Ocena dopuszczająca Uczeń: przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności, jego wiedza posiada poważne braki, które można uzupełnić w 

dłuższym okresie.  

Ocena niedostateczna Uczeń: 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.  

 


