
Historia – ogólne wymagania na poszczególne semestralne i roczne w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

Ocena niedostateczna 

 nie wykazał się wiadomościami wymaganymi na ocenę dopuszczającą 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi udzielić odpowiedzi na  zadane pytania 

 

Ocena dopuszczająca: 

 przy pomocy nauczyciela uczeń udziela odpowiedzi na zadane pytania, wykorzystuje podstawowe 

umiejętności 

 potrafi określić wiek, jego połowę, w którym miało miejsce dane wydarzenie 

 potrafi umieścić najważniejsze wydarzenia w czasie, zaznaczyć je na osi czasu  

 zna podstawowe fakty, postacie i terminy z wymaganego zakresu materiału 

 wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia liczne błędy językowe 

 

Ocena dostateczna: 

 uczeń rozumie podstawowe fakty i pojęcia historyczne  

 potrafi uporządkować najważniejsze wydarzenia chronologicznie 

 potrafi łączyć postacie z odpowiadającymi im wydarzeniami 

 potrafi z osi czasu odczytać zaznaczoną datę  

 wskazuje na mapie miejsca omawianych wydarzeń  

 potrafi wykorzystać podstawowe źródła informacji 

 przy pomocy nauczyciela rozwiązuje podstawowe problemy 

 formułuje wypowiedź 2-3 zdaniową  

 popełnia błędy językowe i stylistyczne 

 

Ocena dobra: 

 samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy a trudniejsze przy pomocy nauczyciela 

 określa przyczyny i skutki wydarzeń historycznych  

 posługuje się terminologią poznaną na lekcji 

 potrafi scharakteryzować poznane sylwetki osób,  

 lokalizuje na mapie przebieg wydarzeń 

 porządkuje wydarzenia chronologicznie   

 wykorzystuje źródła informacji poznane na lekcji 

 formułuje dłuższą poprawną pod względem językowym wypowiedź  

 próbuje dokonywać własnych sądów i opinii 

 

Ocena bardzo dobra: 

 samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze 

 prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji 

 samodzielnie dostrzega i omawia przyczyny i skutki wydarzeń 

 przedstawia na mapie zmiany terytorialne  

 potrafi  z osi czasu odczytywać odpowiadającą danemu wydarzeniu datę  

 wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela 

 samodzielnie dokonuje ocen  poszczególnych wydarzeń i postaci 

 formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem językowym 

 

Ocena celująca: 

 samodzielnie rozwiązuje problemy 

 wykorzystuje w swojej wypowiedzi wiadomości poza podręcznikowe, które uczeń samodzielnie zdobył 

 samodzielnie dostrzega związki między wydarzeniami 

 wyraża własne zdanie, popiera je logicznymi wydarzeniami 

 


