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1 . Kontrakt między nauczycielem a uczniem   
   

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości; normami i kryteriami.   

2. Formami i metodami sprawdzania wiedzy są:  sprawdziany, kartkówki,  wypowiedzi 

ustne, wypowiedzi pisemne,  praca na lekcji,  praca w grupach, praca domowa, referat, 

prowadzenie zeszytu.   

3. Sprawdziany są obowiązkowe. Sprawdzian musi być poprzedzony powtórzeniem, 

zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. 

Nauczyciel zapowiadając sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego 

materiału. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa 

tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.   

4. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane.   

5. Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej w czasie 

uzgodnionym z nauczycielem ( w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania 

oceny) .   

6. Nauczyciel wstawia ocenę semestralną i roczną za pomocą średniej ważonej.   

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w semestrze nieprzygotowanie do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu( jeżeli była zadana praca domowa) 

każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.   

8. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę 

celującą.   

9. Za brak zadania uczeń otrzymuje „ minus”. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.   

10. Uczeń powinien zwrócić prace pisemne podpisane przez rodziców nauczycielowi w 

terminie przez niego wyznaczonym.    

2 . Formy i metody sprawdzania wiedzy.   
    

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:   
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• sprawdziany, kartkówki,   

• wypowiedzi ustne,   

• wypowiedzi pisemne,   

• praca na lekcji,   

• praca w grupach, praca domowa, referat,   

• prowadzenie zeszytu   

Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części lub całego działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na 

tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając 

sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest 

przystąpienie do sprawdzianu. Wprowadza się znak „nb” w przypadku nie napisania 

sprawdzianu przez ucznia (symbol ten nie jest oceną, a jedynie informacją dotycząca 

systematyczności pracy). Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy 

wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z 

nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu nauczyciel powinien dać uczniowi 

sprawdzian do napisania na najbliższej lekcji i w miejsce symbolu „nb” wpisuje się ocenę.   

  

Kartkówka - to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z 

ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb 

nauczyciela, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Wprowadza się notę 

„nb” w przypadku nie napisania kartkówki przez ucznia (symbol ten nie jest oceną, a jedynie 

informacją dotycząca systematyczności pracy). Czas przewidziany na przystąpienie do 

napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest 

indywidualnie z nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu nauczyciel powinien 

dać uczniowi sprawdzian do napisania na najbliższej lekcji i w miejsce symbolu „nb” wpisuje 

się ocenę.   

Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z 

trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom 

merytoryczny, poprawne stosowanie terminów i nazw historycznych oraz kultura 

wypowiedzi. Wystawiając ocenę za wypowiedź ustną nauczyciel dokonuje jej uzasadnienia. 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:   

- zawartość merytoryczna.   
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- posługiwanie się językiem historycznym   

- sposób prezentacji   

Prowadzenie zeszytu - Zeszyty przedmiotowe z historii sprawdzane są według schematu:   

- systematyczność prowadzenia zeszytu ( kompletność notatek, zadań domowych) - estetyka  

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność 

pracy na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-):   

- 3 plusów otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra (za aktywność w czasie lekcji) - 

trzy minusy to ocena niedostateczna.   

Referat - jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji 

dokonuje opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na 

forum klasy. Nauczyciel może zadać uczniowi kilka pytań z zakresu referowanego materiału. 

Nauczyciel zaproponuje uczniom dwa razy w semestrze pracę w formie referatu z której 

uczniowie mogą lecz, nie muszą skorzystać.   

Referaty oceniane są według schematu:   

- zawartość merytoryczna   

- sposób prezentacji   

- pytanie dotyczące referowanego zagadnienia   

- różnorodność źródeł do których dotarł uczeń  

Zadania domowe   

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.   

2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 

wykonaniem.   

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej.   

4. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale 

nie sprawdził jej zawartości merytorycznej.   

5. Za niewykonanie pracy domowej zostaje przyznana ocena (1).Chyba, że uczeń zgłosił jej 

brak przed lekcją wtedy otrzymuje znak „-‘’  brak zadania, z terminem poprawy do 

następnej lekcji.   
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6. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z zadania domowego w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela.   

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej:   

- właściwa treść zadania - wykonanie i estetyka.   

Udział w konkursach   

Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach historycznych i otrzymali przynajmniej 70% 

punktów możliwych do zdobycia otrzymują ocenę celującą. (ocenianie bieżące).   

Nieprzygotowanie do zajęć   

Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny 

(nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów). Zgłoszenie nieprzygotowania powinno 

nastąpić przed rozpoczęciem lekcji.   

3.Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej.  
  

Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej. Ocenę można 

poprawiać tylko jednorazowo. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej 

pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z 

nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu nauczyciel powinien dać uczniowi 

sprawdzian do napisania na najbliższej lekcji i w miejsce symbolu „nb” wpisuje się ocenę.   

• Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny 

 w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, 

niezwiązanej z chorobą.   

• Uczeń dokonuje poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela.   

• Poprawiając prace pisemne uczniowie otrzymują specjalnie przygotowane testy, 

które będą zawierać inne niż na pracy klasowej zadania.   

• Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny).  

•  Ocena z poprawy ma wyższą wagę od oceny poprawianej o jeden. 
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4.Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej.  
  

Nauczyciel wstawia ocenę semestralną i roczną za pomocą średniej ważonej. Dla obliczania 

średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen:   

- waga 4 

- waga 3   

- waga 2   

- waga 1   

Przyjęto wagi ocen cząstkowych dla poszczególnych form sprawdzających 

wiedzę  i umiejętności:   

  

1. Oceny uzyskiwane przez uczniów maja swoją wagę. Dla wszystkich 

przedmiotów, w których stosowana jest średnia ważona wprowadzono jednakowe 

wagi ocen: 

   

• prace pisemne trwające 1 godzinę lekcyjną- waga 4,   

• prace pisemne trwające do 15 minut - waga 3,  

• referat, prezentacja, doświadczenie, projekt, odpowiedź ustna, praca na 

lekcji, zadanie domowe, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, karta pracy 

(o wadze decyduje nauczyciel) - waga 1, 2 lub 3,  

• aktywność pozalekcyjna - uzyskane miejsce w konkursach/zawodach 

szkolnych i na wyższym szczeblu  - waga od 2 do 4, w zależności od rangi 

konkursu i uzyskanego wyniku,  

• inne narzędzia pomiaru dydaktycznego, wynikające ze specyfiki zajęć – 

waga określona przez nauczyciela;  

  

 Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy:   

Oceny za I semestr wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych 

zawartych w następujących przedziałach: (patrz:  WSO w Statucie Szkoły)  

Oceny roczne wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych 

przez ucznia w całym roku szkolnym   

Pozostałe ustalenia:   

1. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen ważonych za I i II okres.   

2. Ocena semestralna powinna być zbudowana z minimum:   
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- 3 ocen (1 godzina na tydzień) -  

- 5 ocen (2 godzin na tydzień).   

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.   

-  Przynajmniej na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich 

rodzice zostaną poinformowani na piśmie o przewidywanych ocenach dla dziecka.   

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, 

poinformowani zostaną przez wychowawców o w/w ocenie minimum 21 dni przed radą 

klasyfikacyjną w formie pisemnej lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty.  

-  Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie 

zachowany tryb odwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w WSO.   

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy 

kontaktów z rodzicami.   

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez:   

- omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac 

domowych, - komentarze w formie ustnej,   

- informację o zasadach oceniania z historii na początku roku szkolnego,   

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce historii poprzez:   

1. rozmowy indywidualne z nauczycielami historii trakcie godzin pedagogicznych i na 

zebraniach,   

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym,   

3. dziennik elektroniczny.   

     

5. Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii 

dla klasy IV   

Ocena celująca Uczeń:   

- posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania dla klasy IV,   

- biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów,   

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,   

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,   
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- jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań,   

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie 

rozszerzyć swą wiedzę historyczną,   

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,   

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie ich używa,   

- posługuje się poprawną polszczyzną,   

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, czyta książki o tematyce historycznej,   

- z powodzeniem uczestniczy w konkursach historycznych na poziomie klasy czwartej,   

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe,   

- uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie klasy czwartej.  

Ocena bardzo dobra   

Uczeń:   

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV,   

- dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,   

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,   

- samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,   

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe,   

- potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie wykorzystać,   

- uczestniczy w konkursach historycznych na poziomie klasy czwartej. 

-   Ocena dobra   

Uczeń:   

- opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w klasie IV w 

stopniu zadawalającym, - aktywnie uczestniczy w lekcji,   

- podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań 

trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela,   

- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,   

- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe.  
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-  Ocena dostateczna   

Uczeń:   

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy IV,   

potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, - w 

czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, - potrafi wykonywać 

proste zadania.   

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń:   

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,   

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,   

- zadania wykonuje chętnie w miarę swoich możliwości,   

- konstruuje krótkie dwu, trzyzdaniowe odpowiedzi. 

Ocena niedostateczna   

Uczeń:   

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,   

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim 

stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.   

6.Wymagania z historii dla klasy V   

Ocena celująca Uczeń:   

- posiada wiedzę z zakresu programu nauczania klasy V oraz wykraczającą poza program, - 

aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; jest inicjatorem rozwiązywania problemów 

 i zadań,   

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć 

swą wiedzę historyczną,   

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,   



 10   

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych,  umie powiązać problematykę 

historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów  humanistycznych,   

- posługuje się poprawną polszczyzną,   

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,   

- uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie klasy piątej 

Ocena bardzo dobra   

Uczeń:   

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy V,   

- wykazuje się aktywnością, w czasie lekcji,   

- sprawnie korzysta z wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,   

- samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,   

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,   

- potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie wykorzystać,   

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

 

Ocena dobra   

Uczeń:   

- opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym,   

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,   

- podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań 

trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela,   

- jest aktywny w czasie lekcji,   

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   

- systematycznie przygotowuje się do lekcji, - poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

Ocena dostateczna   

Uczeń:   

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych,   
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- potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji,   

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje przy pomocy nauczyciela,  

w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,   

- przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo 

sporadycznie).   

   

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:   

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,  

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności,   

- konstruuje krótkie dwu-, trzyzdaniowe odpowiedzi. 

Ocena niedostateczna   

Uczeń:   

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,   

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim 

stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.   

7.Wymagania z historii dla klasy VI   

Ocena celująca Uczeń:   

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VI,   

- posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, - 

potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz 

samodzielnie je zdobywać,   

- samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej,   

- inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,   

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,   

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,   
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- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   

- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej, umie powiązać 

problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych,   

- posługuje się poprawną polszczyzną,   

jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena bardzo dobra   

Uczeń:   

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VI, 

bierze aktywny udział w lekcji,   

- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz 

samodzielnie je zdobywać,   

- wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji,   

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,   

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,   

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena dobra   

Uczeń:   

- opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym,   

- aktywnie pracuje na lekcji,   

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,   

- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu 

trudności i rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela,   

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   

- w sposób zadawalający operuje pojęciami historycznymi,   

- jest systematyczny i obowiązkowy. 

Ocena dostateczna 

Uczeń:   
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- opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VI,   

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji,   

- wykonuje proste zadania,   

- konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,   

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,   

przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie). 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:   

- posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu,   

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności,   

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi.   

   

  Ocena niedostateczna   

Uczeń:   

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,   

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności.   

8.Wymagania z historii dla klasy VII   

Ocena celująca 

 Uczeń:    

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VII,   

- posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, - 

potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz 

samodzielnie je zdobywać,   

- samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej,   
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- inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,   

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,   

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,   

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   

- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej, umie powiązać 

problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych,   

- posługuje się poprawną polszczyzną,   

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena bardzo dobra   

Uczeń:   

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VII,   

- bierze aktywny udział w lekcji,   

- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz 

samodzielnie je zdobywać,   

- wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji,   

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,   

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,  jest 

systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena dobra   

Uczeń:   

- opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym,   

- aktywnie pracuje na lekcji,   

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,   

- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu 

trudności i rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela,   

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   
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- w sposób zadawalający operuje pojęciami historycznymi,   

- jest systematyczny i obowiązkowy. 

 Ocena dostateczna 

Uczeń:   

- opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VII,   

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji,   

- wykonuje proste zadania,   

- konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,   

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,   

przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie). 

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń:   

- posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu,   

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności,   

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi. 

Ocena niedostateczna   

Uczeń:   

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,   

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności.   

8.Wymagania z historii dla klasy VIII   

Ocena celująca 

 Uczeń:    

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VIII,   



 16   

- posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, - 

potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz 

samodzielnie je zdobywać,   

- samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej,   

- inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,   

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,   

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,   

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   

- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej, umie powiązać 

problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych,   

- posługuje się poprawną polszczyzną,   

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena bardzo dobra   

Uczeń:   

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VIII,   

- bierze aktywny udział w lekcji,   

- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz 

samodzielnie je zdobywać,   

- wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji,   

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,   

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,  jest 

systematyczny, obowiązkowy i pilny,   

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena dobra   

Uczeń:   

- opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym,   

- aktywnie pracuje na lekcji,   
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- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,   

- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu 

trudności i rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela,   

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,   

- w sposób zadawalający operuje pojęciami historycznymi,   

- jest systematyczny i obowiązkowy. 

 Ocena dostateczna 

Uczeń:   

- opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VIII,   

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji,   

- wykonuje proste zadania,   

- konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,   

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,   

przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie). 

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń:   

- posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu,   

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności,   

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi. 

Ocena niedostateczna   

Uczeń:   

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,   

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności.   
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