
Kryteria ocen -  Historia Szkoła Podstawowa 

§ 1  

Ogólne zasady oceniania: 

 

➢ uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie to lekcji dwukrotnie w ciągu każdego semestru – nieprzygotowanie 

obejmuje również brak wykonanego zadania domowego 

➢ ocenie podlegają wypowiedzi ustne, prace pisemne, zadania domowe, prace długoterminowe  oraz aktywność 

uczniów, a także projekty edukacyjne 

➢ odpowiedź ustna obejmuje materiał z 3 poprzednich jednostek lekcyjnych 

➢ ucznia obowiązuje znajomość map historycznych związanych z okresem dziejów, przewidzianych programem 

nauczania w danym semestrze a także umiejętność rozumienia i interpretacji materiału źródłowego 

 

§ 2 

 Zasady wystawiania oceny semestralnej/rocznej: 

 

Za podstawę wystawienia oceny semestralnej/rocznej przyjmuje się średnią ważoną z ocen cząstkowych uzyskanych przez 

ucznia w każdym semestrze. Wagi  ocen rozkładają się następująco: 

 

 

Rodzaj aktywności ucznia Waga oceny 

Pisemna praca klasowa 5 

Odpowiedź ustna 4 

Kartkówka  4 

Mapa  2 

Projekt edukacyjny 2 

Praca z tekstem źródłowym 2 

Zadanie domowe 2 

Konkursy  2 

Referat  1 

Aktywność  1 

Bieżąca praca na lekcji  1 

Inne 1 

 

 

Wartość oceny oznaczonej przy jej symbolu znakiem "-" zmniejsza się o 0,25, zaś oceny oznaczonej znakiem "+" wzrasta o 

0,25. 

 

Oceny semestralne/końcowe wystawia się według następujących zasad: 

 

Średnia ważona ocen ucznia Ocena 

>5, 25 celujący 

4, 50 - 5,24 bardzo dobry 

3, 50 - 4,49 dobry 

2,50 - 3,49 dostateczny 

1,50 - 2,49 dopuszczający 

<1,50  niedostateczny 

 

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia oceny ponad wynikającą ze średniej ważonej. 

 

§ 3 

 Kryteria szczegółowe: 

 

 

ocena celujący: 
 

➢ uczeń wykazuje się znajomością treści obejmujących pełny zakres materiału nauczania w danej klasie , bierze 

udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach przedmiotowych 

➢ uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym umiejętność posługiwania się mapą historyczną oraz analizy i 

interpretacji tekstu pisanego w tym tekstu źródłowego 

➢ wykazuje się umiejętnością przeprowadzenia opisu wydarzeń historycznych na podstawie różnorodnych źródeł 

informacji, dostrzegania w nich związków przyczynowo – skutkowych, oraz własnej oceny zjawisk historycznych 

➢ uczeń bierze aktywny udział w zajęciach wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia, potrafi stosować 

wiadomości w sytuacjach nietypowych 



 

ocena bardzo dobry: 

 

➢ uczeń wykazuje bardzo dobrą znajomością treści obejmujący zakres programu nauczania 

➢ uczeń potrafi posługiwać się mapą historyczną, potrafi samodzielnie przeanalizować i zinterpretować tekst  

➢ wykazuje się umiejętnością przeprowadzenia poprawnego opisu wydarzeń historycznych na podstawie nabytych 

wiadomości i dostępnych mu źródeł informacji, dostrzega związki przyczynowo – skutkowe, potrafi sformułować 

własną ocenę wydarzeń 

➢ aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, postawione problemy rozwiązuje w sposób nieszablonowy 

 

ocena dobry: 

 

➢ uczeń opanował w stopniu przeciętnym wiadomości przewidziane programem nauczania  

➢ potrafi posługiwać się mapą historyczną potrafi samodzielnie przeanalizować tekst o średnim stopniu trudności 

wskazać wydarzenia do jakich się odnosi, podejmuje próby interpretacji 

➢ potrafi przeprowadzić opis wydarzeń historycznych korzystając z dostępnych różnorodnych źródeł informacji 

dostrzec najważniejsze związki przyczynowo – skutkowe, przedstawić związki między historią i współczesnością 

➢ stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, rozwiązywać problemy w sposób typowy 

 

ocena dostateczny: 

 

➢ uczeń opanował podstawowe wiadomości przewidziane programem nauczania 

➢ uczeń potrafi umiejscowić najważniejsze wydarzenia historyczne, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela 

przeczytać i przeanalizować tekst o niskim stopniu trudności, wskazać jego związki z określonymi wydarzeniami 

historycznymi 

➢ potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, przeprowadzić ogólnikowy opis wydarzeń historycznych, 

dostrzec ich związki ze współczesnością 

➢ biernie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, z pomocą nauczyciela stosuje nabyte wiadomości w sytuacjach 

typowych 

 

ocena dopuszczający: 

 

➢ uczeń opanował wiadomości w zakresie minimum programowego w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki w 

dalszym etapie nauczania 

➢ uczeń potrafi z pomocą nauczyciela przeczytać i przeanalizować tekst o niskim stopniu trudności, umieć wskazać 

wydarzenia historyczne do którego się odnosi 

➢ potrafi powiązać ze sobą informacje pochodzące z różnych źródeł w celu przeprowadzenia narracji historycznej 

charakterze przyczynowo – skutkowy,  

 

ocena niedostateczny: 

 

➢ uczeń nie opanował minimum wiadomości wystarczających do kontynuowania nauki  w dalszym etapie nauczania 

➢ uczeń nie potrafi z pomocą nauczyciela przeanalizować tekstu źródłowego materiału ikonograficznego oraz mapy 

historycznej, nie potrafi powiązać informacji ani powiązać informacji w ciągi przyczynowo skutkowe 

 

§ 4 

 

Kwestie nieuregulowane w Kryteriach ocen podlegają zasadom zawartym w Statucie Szkoły 

 


