
Kryteria oceniania z historii 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

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

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

tekstu źródłowego, 

➢wykazuje się umiejętnością przeprowadzenia opisu wydarzeń historycznych, dostrzega w nich związki 

przyczynowo –skutkowe oraz dokonuje własnej oceny zjawisk historycznych, 

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

wiadomości w sytuacjach nietypowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

➢ wykazuje bardzo dobrą znajomość treści obejmujących zakres programu nauczania, 

➢ 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. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

➢ opanował w stopniu dobrym 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 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. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

➢ opanował podstawowe wiadomości przewidziane programem nauczania, 

➢ 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. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

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

w dalszym etapie nauczania, 

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

wydarzenia historyczne, do którego się odnosi. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

➢ nie opanował minimum wiadomości wystarczających do kontynuowania nauki, 

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

mapy historycznej. 

 

Uwaga: 

Kwestie nieujęte w Kryteriach oceniania regulowane są Statutem szkoły. 

 


