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W oparciu o :  

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 1651) 

 Podstawa programowa historii i społeczeństwa zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 

maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803). 

 Podstawa programowa historii  dla klas IV-VIII zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. poz. 356). 

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591)  

 Statut Szkoły  

 WZO  

 Program nauczania historii i społeczeństwa dla klas IV - VI My i historia, Wiesława Surdyk Fertch, Bogumiła 

Olszewska.  

 Program nauczania historii dla klas IV - VIII Wczoraj i dziś, dr Tomasz Maćkowski 

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

 

Ocena celująca:  

Uczeń:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i wskazany w wymaganiach 

programowych w danej klasie na ocenę celującą 

 posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązkowe wymagania programowe, 

 korzysta samodzielnie z różnych źródeł informacji,  

 samodzielnie rozwiązuje problemy związane z przedmiotem, - analizuje i ocenia podane rozwiązanie,  

 wykorzystuje wiedzę w rozwiązywaniu problemów praktycznych,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania historią, 

 bierze udział w konkursach, osiąga sukcesy w szkole i poza szkołą 

 potrafi udowodnić własne zdanie używając odpowiedniej argumentacji  



 współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy dydaktycznych,  

 podejmuje się z własnej woli realizacji różnych zadań, wykazując inicjatywę i pomysłowość, 

 

  

Ocena bardzo dobra:  

Uczeń:  

 opanował zakres wiedzy i umiejętności, określony w wymaganiach programowych w danej klasie na ocenę 

bardzo dobrą, 

 zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcjach, potrafi posługiwać w różnych sytuacjach 

poznawczych 

 sprawnie korzysta ze wszystkich wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji  

 potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do dodatkowych źródeł informacji 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi 

umiejętnościami 

 potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą 

programem z zakresu historii i społeczeństwa oraz przedmiotów pokrewnych  

 formuje i przedstawia własne opinie i potrafi przedstawić odpowiednie argumenty 

 

Ocena dobra:  

Uczeń:  

 opanował zakres wiedzy i umiejętności, określony w wymaganiach programowych w danej klasie na ocenę 

dobrą, 

 zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji,  

 zna i rozumie większość pojęć,  

 rozumie treść faktów historycznych oraz ich przyczyny i skutki, 

 opanował wiedzę wymaganą programem na poziomie dobrym (czasami popełnia błędy), 

 potrafi samodzielnie opracować zagadnienia z zakresu historii i społeczeństwa wskazane przez nauczyciela, 

korzystając z różnych źródeł,  

 potrafi pod kierunkiem nauczyciela analizować teksty źródłowe, 

 dobrze posługuje się taśmą chronologiczną oraz potrafi operować wiekami 

 wykonuje polecenia nauczyciela  

 aktywny na lekcji,  

 

Ocena dostateczna:  

Uczeń:  

 opanował wiadomości określone w wymaganiach programowych w danej klasie na ocenę dostateczną  

 wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 rozumie podstawowe pojęcia,  

 w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi z reguły samodzielnie poprawić po 

wskazaniach nauczyciela,  



 dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków i luk w wiedzy niezbędnej do 

dalszego kształcenia, 

 potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji 

 potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy  

 w stopniu dostatecznym posługuje się taśmą chronologiczną oraz potrafi operować wiekami 

 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadyczną  

 

Ocena dopuszczająca:  

Uczeń:  

 dysponuje niepełną fragmentaryczną wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej i 

wskazanymi w wymaganiach programowych w danej klasie na ocenę dopuszczającą, 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie prostych pojęć,  

 w minimalnym stopniu opanowuje zagadnienia omawiane na lekcjach,  

 poważne braki w obszarze wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa może uzupełnić w dłuższym okresie czasu, 

 przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia wymagając zastosowania podstawowych 

umiejętności wymaganych w procesie uczenia się,  

 rozumie prosty tekst źródłowy, 

 jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu,  

 włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela.  

 

Ocena niedostateczna:  

Uczeń:  

 posiada braki w wiedzy i umiejętnościach są na tyle duże, iż nie rokują one nadziei na ich uzupełnienie, nawet w 

dłuższym okresie czasu i przy pomocy nauczyciela, 

 nie opanował znacznej części wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,  

 wyraźny brak zainteresowania przedmiotem,  

 nie zna podstawowych pojęć z zakresu historii i społeczeństwa,  

 nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji,  

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania treści faktów 

z zakresu historii i społeczeństwa, elementarnych pojęć i prostych umiejętności,  

 nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanych na lekcji,  

 nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę  

 

Szczegółowy wykaz wymagań na poszczególne stopnie znajduje się w załącznikach. 

 

 SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

 

1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności:  

- Sprawdziany całogodzinne  



- Diagnozy,  

- Kartkówki (10 – 15 minut) 

- Odpowiedzi ustne  

- Prace domowe 

- Prace dodatkowe (prace plastyczne, plakaty, tablice, referaty, prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne) 

- Aktywność (udział w lekcji, rozwiązywanie problemów). Aktywność jest oceniana systemem (+). W klasie 4 trzy (+) na 

ocenę bardzo dobrą. W klasach 5-8 pięć (+) na ocenę bardzo dobrą.   

- Samodzielna praca w trakcie lekcji. Obejmuje ona pracę z tekstem źródłowym, kartą pracy, mapą, podręcznikiem. 

3. Każdy uczeń może usprawiedliwić się na początku lekcji z powodu nieprzygotowania do lekcji, za nieprzygotowanie 

rozumie się: brak pracy domowej pisemnej lub ustnej, brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń, podręcznika.  

4. Po trzykrotnym usprawiedliwieniu w semestrze uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z zadania domowego. 

5. Nieprzygotowanie się do zajęć nie obejmuje prac określonych konkretnym terminem.  

6. Uczeń, który nie zgłosił faktu nieprzygotowania do lekcji, a nauczyciel to stwierdził, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny. Przy wystawianiu oceny na zakończenie 

półrocza lub roku szkolnego bierze się pod uwagę jej wagę. Nie są te oceny średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

8. Uczeń, który był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie, ale nie 

otrzymuje wpisu w dzienniku. Musi natomiast uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia ewentualnych zaległości w 

kartach pracy i prac pisemnych. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z umowy w ustalonym terminie, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. W przypadku, gdy nieobecność ucznia jest krótsza niż tydzień, ma on obowiązek uzupełnić braki i 

przygotować się do zajęć edukacyjnych. Po dłuższej nieobecności (minimum tydzień) ucznia nie ocenia się go przez 2 

kolejne lekcje.  

9. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń ma prawo do odmowy pisania w ciągu tygodnia więcej niż dwóch prac 

klasowych, a w ciągu dnia więcej niż jednej pracy klasowej. 10.Uczeń o terminach prac klasowych / sprawdzianów musi 

zostać powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

11. Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej/sprawdzianie ma obowiązek napisać ją w ciągu 14 dni po powrocie do 

szkoły, ustalając termin z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z powyższych ustaleń, pisze pracę na najbliższej 

lekcji danego przedmiotu. 12.Uczniowie, którzy uzyskali oceny niedostateczne (1) z prac klasowych powinni te oceny 

poprawić w terminie 14 dni od daty otrzymania ocenionej pracy. W wyjątkowych wypadkach, np. długa choroba, 

nauczyciel może wyznaczyć uczniowi inny termin poprawy oceny.  

13.Przy poprawianiu sprawdzianu kryteria ocen nie ulegają zmianie, a poprawiona ocena jest wpisana do dziennika.  

14.Kartkówka obejmuje swym zakresem materiał z ostatnich 3 lub 4 lekcji i rozumiana jako forma sprawdzenia 

opanowania tego materiału nie wymaga zapowiedzi. 

15.Uczeń, który opuścił 50% lekcji może być nieklasyfikowany, jeżeli nie ma możliwości oceniania go. Jeśli 

nieobecności są usprawiedliwione przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Warunki i tryb określa WZO.  

16.W przypadku oceny niedostatecznej na koniec roku uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Warunki i tryb 

określa WZO.  

17.Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie ucznia stwierdzą, że ocena wystawiona w wyniku klasyfikacji rocznej została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny zawartym w niniejszym dokumencie składają 

pisemny wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Warunki i tryb określa 

WZO.  

18.Uczeń, który brał udział w konkursie historycznym otrzymuje ocenę cząstkową celującą.  



19.Jeśli uczeń został laureatem lub finalistą konkursu na szczeblu miejskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim otrzymuje 

roczną ocenę celującą.  

20. Ocenianie ucznia z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i możliwości dziecka, w 

tym posiadających opinię lub orzeczenie PPP, a także zaświadczenie lekarskie, odbywa się według kryteriów przyjętych 

dla wszystkich uczniów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:  

- wysiłek i wkład pracy własnej  

- poprawność rozumowania  

- trafność interpretacji. Wszystkie prace samodzielne i skala ocen są dostosowane do deficytów ucznia.  

Skala ocen ucznia z deficytami:  

- Bardzo dobry - uczeń opanował umiejętności i potrafi je wykonać samodzielnie, 

- Dobry – uczeń popełnia nieliczne błędy w samodzielnej pracy, działa na konkretach. 

- Dostateczny – uczeń opanował umiejętności w stopniu niepełnym, potrafi wykonać je z pomocą nauczyciela. 

- Dopuszczający – uczeń wymaga ustawicznego organizowania czynności i wskazówek nauczyciela. 

- Niedostateczny. –uczeń nie opanował umiejętności.  

21. Prace pisemne przechowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przez cały II etap edukacyjny ucznia do 31 

sierpnia ostatniego roku pobytu dziecka w szkole. 

22. Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej: 

96-100% - ocena celująca  

85-95,9% - ocena bardzo dobra 

70-84,9% - ocena dobra 

50-69,9% - ocena dostateczna 

30-49,9% - ocena dopuszczająca 

0-29,9% - ocena niedostateczna 

 

III. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIA, RODZICÓW I INNYCH ZAINTERESOWANYCH O 

OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW:  

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasady 

oceny.  

2. O przewidywanej ocenie rocznej nauczyciel ustnie informuje uczniów na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen.  

3. W przypadku grożącej oceny niedostatecznej, nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy, który pisemnie 

powiadamia o tym rodziców na miesiąc przed wystawieniem ocen.  

 

IV. DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W CELU POPRAWY EWENTUALNYCH NIEZADAWALAJĄCYCH 

WYNIKÓW NAUCZANIA  

 

1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, jeżeli ten osiąga niezadowalające wyniki w nauce, próbuje wyjaśnić 

przyczyny trudności i wskazać sposoby zaradzenia im.  

2. Jeżeli rozmowa z uczniem nie przynosi efektów kontaktuje się z rodzicami, zapoznaje ich z istniejącym problemem i 

wspólnie opracowują metody pracy w celu poprawy istniejącej sytuacji.  



3. Jeżeli wymaga tego sytuacja, nauczyciel po konsultacji z pedagogiem szkolnym (i za zgodą rodziców) kieruje ucznia 

na specjalistyczne badania, w celu zdiagnozowania wiedzy dziecka, przyczyn występujących trudności z nauką i 

sposobów eliminowania ich.  


