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Ocenianiu podlega wiedza obejmująca podstawę programową, wynikająca z realizowanego 
programu nauczania, wymagania ogólne, określone w podstawie programowej nauczania historii 
(zamieszczone poniżej), dostosowane do wieku rozwojowego i możliwości uczniów 
poszczególnym poziomów (klas IV-VIII), takie jak: 
I Chronologia historyczna 

1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres 

n. e., tysiąclecie, wiek, rok.  

3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi. 
4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich  

i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.  
5. Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym. 
 

II Analiza i interpretacja historyczna. 
1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), 

próba wyciągania z nich wniosków. 
2. Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów historycznych przy wykorzystaniu map  

i planów w różnych skalach. 
3. Rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej 

4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów 

historycznych. 
5. Dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we 

współczesności. 
 

III Tworzenie narracji historycznej. 
1. Konstruowanie ciągów narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych.  

2. Posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia. 
3. Przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów  

i postaci historycznych. 
4.Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki, prezentacji. 
 
I Przedmiotem oceny z historii jest zatem: 

1. Wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji. 
2. Rozumienie i umiejętność  interpretacji faktów. 
3. Praca ze źródłem historycznym, umiejętność pracy z materiałem kartograficznym, 

ikonograficznym, statystycznym, itp. 
4. Formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 
5. Przygotowanie dłuższej pracy pisemnej (referat, rozprawka) lub multimedialnej oraz praca 

w grupach. 
6. Aktywność ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej. 

 
II Obszary oceniania: 

1. Wiadomości (objęte programem).   
2. Umiejętności: 

- lokalizacja czasowo-przestrzenna omawianych wydarzeń  (znajomość  mapy, 
określania wieków, epok, upływu czasu między wydarzeniami), 

- uogólnianie, wartościowanie, porównywanie, wykrywanie analogii historycznych, 
- analiza i interpretacja tekstu źródłowego, 
- umiejętność formułowania argumentów, uzasadniania, dyskutowania 
- stosowanie terminologii historycznej i jej rozumienie, 
- wykazywanie związków przyczynowo - skutkowych, przestrzennych, pomiędzy 

historią powszechną, ojczystą, regionalną, 
- wykazywanie związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia 

politycznego, gospodarczego, kulturowo-społecznego w różnych okresach 
dziejowych i ich powiązanie ze współczesnością,  

- łączenie faktów i zjawisk historycznych historii Polski z historią powszechną 



 Przedmiotowy system oceniania historia 

 

2  Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie 

 

- analiza i ocena zjawisk i faktów historycznych 
- gromadzenie informacji przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii  

i różnorodnych źródeł,  
- znajomość i rozumienie pojęć, dat, nazwisk związanych z poruszaną 

problematyką oraz prawidłowe posługiwanie się nimi,  
- umiejętność formułowania własnych opinii, sądów, ocen,  
- tworzenie narracji historycznej 
- odróżnianie faktów od opinii, prawdy historycznej od fikcji. 

3. Aktywność i postawy: samodzielność i aktywność na lekcji, pozytywne nastawienie  
i zainteresowanie przedmiotem, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza, dokładność, 
rzetelność, systematyczność, wiara we własne siły, uczestnictwo w lekcji wyrażone 
posiadaniem podręcznika, zeszytu i ćwiczeń.  

4. Praca w zespole, grupie, na zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach  
i olimpiadach. 

 
III Zasady oceniania: 

 uczniowie na początku roku szkolnego zostają poinformowani przez nauczyciela 
przedmiotu o zakresie wymagań z historii oraz o sposobach i zasadach oceniania,  

 ocenia śródroczna i roczna uwzględnia oceny cząstkowe wystawiane  
za wiedzę, umiejętności, aktywność na lekcjach i pracę pozalekcyjną (konkursy),  

 o ocenie rocznej (śródrocznej) decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe 
wywiązywanie się z obowiązków na przedmiocie,  

 hierarchia ważności form aktywności uczniów na lekcjach historii: 
 sprawdzian,  
 kartkówka,  
 odpowiedź ustna,  
 praca domowa, praca w grupach, dłuższa wypowiedź pisemna, analiza 

źródeł, prezentacja multimedialna itp. 
 aktywność na zajęciach, 

 osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają  
na podwyższenie oceny z przedmiotu o jeden stopień w zależności od wyniku osiągnięć,  

 w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczniu się lub 
deficyty rozwojowe, obowiązują procedury zawarte w WSO 

 ocena roczna (śródroczna) nie jest średnią ocen cząstkowych,  

 szczegółowy tryb ustalania oceny rocznej (śródrocznej) określa WSO  

 uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza nie przygotować się do zajęć bez 
poniesienia konsekwencji (dotyczy niezapowiedzianej kartkówki/odpowiedzi oraz zadania 
domowego) 

 warunkiem uwzględnienia nieprzygotowania jest jego zgłoszenie przed rozpoczęciem 
lekcji nauczycielowi przedmiotu,  

 za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

 uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wynikających z nieprzygotowania  
do lekcji 

 nieprzygotowaniem do lekcji nie jest brak podręcznika, zeszytu oraz ćwiczeń, które uczeń 
ma obowiązek posiadać zawsze, 

 zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie obowiązuje w przypadku: zapowiadanych 
sprawdzianów, kartkówek i innych prac  

 za swą pracę uczniowie otrzymują oceny w skali od 1 do 6 zgodnie z WSO oraz „+” i „ –„ 
za aktywność na lekcji (wstawiane w zeszycie) 

 w przypadku opuszczenia więcej niż połowy zajęć obowiązują zasady WSO,  

 minimalna liczba ocen cząstkowych niezbędna do wystawienia oceny rocznej 
(śródrocznej) wynosi 5., 

 oceny z przedmiotu można poprawić podczas konsultacji oraz w czasie lekcji, za zgodą  
i w trybie ustalonym przez nauczyciela 
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 w ocenianiu stosuje się elementy oceniania kształtującego zawarte  
w WSO 

 zasady informowania ucznia oraz rodzica o postępach w nauce określa WSO 

 zgodnie z obowiązującym prawem nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę  
z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio  
do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

 nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej jak również na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego, dostosować wymagania 
edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Zasada ta dotyczy również 
pracy z uczniem nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale który objęty jest pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole.  

 
IV Sposoby i formy oceniania: 

 sprawdziany,  

 kartkówki,  

 odpowiedź ustna,   

 prace domowe, praca w grupach, dłuższe wypowiedzi pisemne, karty pracy, w tym także  
z analizą źródeł różnego typu, prezentacje multimedialne itp. 

 aktywność, praca na lekcji 

 aktywność pozalekcyjna (uczestnictwo w konkursach) 

 testy diagnozujące badające przyrost wiedzy i umiejętności uczniów (na wejściu i wyjściu) 
 
sprawdziany: 

 zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  
 są obowiązkowe, każdy uczeń zobowiązany jest do poprawy każdej oceny 

niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od jego oddania,  
 poprawić sprawdzian można podczas konsultacji (lub na lekcji, za zgodą nauczyciela 

przedmiotu),  
 w każdym półroczu przewidziane są duże sprawdziany (po omówieniu działu lub 

określonej tematyki), poprzedzone powtórzeniem wiadomości lub zajęciami 
powtórzeniowymi lub pracą w formie warsztatowej (praca w grupach), 

 jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może zaliczyć go z całą klasą,  to ma obowiązek 
uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu,  

 jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń korzysta z niedozwolonych materiałów, otrzymuje 
ocenę niedostateczną,  

 stosuje się podział na grupy,  
 ocenie podczas sprawdzianów podlega: stopień opanowania i rozumienia materiału 

faktograficznego (pojęcia, postacie, wydarzenia, chronologia historyczna), dostrzeganie 
związków przyczynowo – skutkowych, posługiwanie się osią czasu, poprawność 
językowa i ortograficzna w dłuższych  wypowiedziach (o ile zostanie podana jako 
kryterium oceny pracy ucznia), znajomość i umiejętność odczytywania mapy, 
umiejętność odróżniania fikcji od prawdy historycznej, analizy i interpretacji źródeł 
historycznych, określanie ich rodzajów, umiejętność porównywania, dostrzegania 
podobieństw i różnic w procesie dziejowym, wyrażania własnej opinii, formułowania 
argumentów i uzasadniania, oceniania i wyrażania własnej opinii 

 prace oceniane są punktowo, za każde zadanie przyznawana jest określona liczba 
punktów, punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według następujących 
wskaźników procentowych zgodnie z WSO: 

0 - 29% - niedostateczny 
30- 50% - dopuszczający  
51- 69% - dostateczny  
70 – 89 % - dobry 
90 – 99 % - bardzo dobry 
100% – celujący 
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odpowiedzi ustne: 
 obowiązuje znajomość tematyki trzech ostatnich lekcji lub ustalonego materiału 

powtórzeniowego,  
 przy odpowiedzi ustnej ocenianiu podlega: 

 zrozumienie tematu, 
 zawartość merytoryczna, 
 argumentacja,  
 wyrażanie sądów,  
 stosowanie terminologii historycznej zgodnie z poziomem wymagań, 
 umiejętność korzystania z mapy, osi czasu,  
 sposób prezentacji (samodzielność, poprawność językowa, płynność, logiczne 

myślenie), 
 ilość dodatkowych pytań naprowadzających formułowanych przez nauczyciela   
 

 kryteria oceny ustnej: 
 celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wskazuje na biegłe posługiwanie się 
wiedza objętą programem nauczania, zawiera własne przemyślenia i oceny,  

 bardzo dobry – wypowiedź wyczerpująca zgodna z programem, swobodne 
operowanie faktami, zjawiskami, pojęciami, dostrzeganie związków między nimi,  

 dobry - wypowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych 
treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje 
zagadnienia,  

 dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, zjawiska, postacie, umie je 
poprawnie i krótko zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe,  

 dopuszczający – niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania, braki  
w wiadomościach i umiejętnościach, podanie nazwiska, procesu, zjawiska przy 
pomocy nauczyciela i pytań naprowadzających,  

 niedostateczny - nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o elementarnym 
stopniu trudności, nie udziela odpowiedzi na pytania naprowadzające  
i pomocnicze zadawane przez nauczyciela. 

 
kartkówki: 

 o ilości kartkówek decyduje nauczyciel,  
 kartkówka może obejmować materiał z 1-3 ostatnich lekcji, jest niezapowiedziana, 

chyba, że inaczej postanowi nauczyciel prowadzący,  
 o terminie i formie poprawy kartkówek decyduje nauczyciel przedmiotu,  

 
prace domowe 

 obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych,  
 zadania domowe w zeszycie i ćwiczeniach są sprawdzane pod względem ich 

poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej  
 uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległych zadań domowych w zeszycie i ćwiczeniach 

za czas nieobecności w szkole 
 zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 

wykonaniem oraz termin i sposób wykonania,  
 nauczyciel wyznacza odpowiedni do trudności zadania czas na jego realizację, różnicuje 

stopień trudności zadań domowych w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia, 
 brak pracy domowej wpływa na ocenę roczną (śródroczną)  
 nauczyciel prowadzący ustala formę i termin poprawy oceny z zadania domowego,  
 poprawa zadania domowego może obejmować inne niż poprzednio polecenia choć 

zbliżone pod względem stopnia trudności.  
 
aktywność, praca na lekcji: 

 nauczyciel ocenia pracę na lekcji, poprzez  
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- sprawdzanie przygotowania do lekcji: uczeń zobowiązany jest posiadać podręcznik, 
zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń na każdej lekcji 
- zeszyt i ćwiczenia są sprawdzane pod względem kompletności notatek, poprawności 
merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej  

 sprawdzanie udziału w lekcji: częstotliwości zgłaszania się do odpowiedzi na zadane 
przez nauczyciela pytania lub wykonywania zadania pisemnego 
uczeń gromadzi „+” , które nauczyciel zamienia na oceny 

3 plusy – bardzo dobry 
za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

 obserwację stosunku ucznia do poruszanej tematyki: 
w ogóle nie interesuje się tematem,  
biernie uczestniczy w zajęciach 
tylko na wyraźne polecenie nauczyciela ,  
aktywnie uczestniczy – sam, bez zachęcania przez nauczyciela,  
wykazuje inicjatywę – zadaje pytania, zabiera głos, dyskutuje 
wykazuje się ponadprogramową wiedzą i dociekliwością  

 
praca  w grupie,  
 uczniowie są informowani o kryteriach oceniania pracy grupowej, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do pracy,  
 podstawowymi kryteriami pracy grupowej są: sprawność i skuteczność działania grupy  

w wykonaniu zadania, poziom konstruktywnej aktywności jej członków, poziom 
argumentów, stopień wyczerpania tematu i realizacji celów, poprawność merytoryczna, 
przygotowanie wystąpienia lub prezentacji, kultura dyskusji i szacunek dla innych 
członków grupy i słuchaczy,  

 praca w grupie oceniana może być w formie punktowej według kryteriów jak przy 
sprawdzianach, 

 
zasady pracy w grupie: 
a) członkowie zespołu równomiernie dzielą się pracą: każdy uczeń, choćby  
w minimalnym stopniu, uczestniczy w realizacji zadania wykonywanego przez grupę                                   
b) podejmowanie decyzji:  
- każda osoba ma prawo głosu  
-opinie wszystkich członków grupy są równoprawne i uwzględniane w podejmowaniu decyzji 
końcowej,  
-mało aktywni uczniowie są zachęcani do wypowiedzi przez pozostałe osoby   
c) stopień zgodnego współdziałania w grupie:  
-umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów,  
-wzajemne wysłuchiwanie swoich argumentów przez osoby z danej drużyny,   
- zachowywanie podstawowych zasad kultury, nawet w czasie sporów 
d) postawa podczas pracy:  
- grupa jest skupiona na zadaniu, które ma wykonać,  
-wszyscy uczniowie należący do zespołu są zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu,  
-osoby wchodzące w skład drużyny dbają o dobrą jakość rezultatów pracy.   
 
testy diagnozujące - oceny z diagnozy wstępnej, końcowej oraz bieżącej nie podlegają poprawie. 
Pełnią funkcję monitorowania postępów uczniów, mają wpływ na klasyfikację roczną 
(śródroczną), ale o niej nie decydują zgodnie z zapisami zawartymi w WSO 
 
aktywność pozalekcyjna 

 sukcesy w konkursach i olimpiadach:  
wyniki najwyższe (laureat, finalista) I, II, III miejsca, zajęcie do 30 miejsca  
w konkursach ogólnopolskich – ocena celująca,  
zajęcie miejsc 31-39 w konkursach ogólnopolskich – ocena bardzo dobra 
 aktywny udział w uroczystościach o charakterze społeczno-patriotycznym (ocena bardzo 

dobra za aktywność) 


