
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z historii w Szkole Podstawowej  
w Chabówce. 

Opracowany w oparciu o: 
 „Podróże w czasie " program nauczania historii w klasach 4 – 8 SP. 
 

Opracowali: 
nauczyciel historii: mgr Joanna Zając nauczycielka historii, mgr Lucjan Kapera nauczyciel historii. 
 
 
TREŚCI PRZEDMIOTU HISTORIA - klasy 4 - 8. 
są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły 
Podstawowej „Podróże w czasie" jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 
r. (Dz.U z 2017 r., poz. 356). 
 
CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE. 
I) Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., 
n.e., tysiąclecie, wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza upływ czasu między 
wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega związki teraźniejszości                             
z przeszłością. 
II) Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, 
planu, mapy, ilustracji; pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania 
dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych i współczesnych. 
III) Tworzenie narracji historycznej. Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym, 
posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić. 
IV) Zainteresowanie problematyką społeczną. Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym - zadaje 
pytania „dlaczego jest tak, jak jest?" i „czy mogłoby być inaczej?" oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania. 
V) Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi - planuje, dzieli się zadaniami                    
i wywiązuje się z nich. 
 

I. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  
z historii w klasach IV – VIII SP. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 nie opanował treści zawartych w podstawie programowej wymaganych na ocenę dopuszczający. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach 

i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je w dłuższym czasie nadrobić, 
 przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć z zakresu historii, 
 zna główne postacie historyczne,  
 zna prosty podział źródeł historycznych, 
 rozumie prosty tekst źródłowy,  
 ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu, przyporządkowuje datę wiekowi,  
 zna daty roczne przełomowych wydarzeń,  
 odczytuje podstawowe dane kartograficzne, wskazuje na mapie wybrane państwa i regiony, 
 umie nazwać poznane epoki oraz przedstawić ich ramy chronologiczne, 
 okazuje szacunek symbolom państwowym, 
 zachowuje się godnie w czasie obchodów świąt i uroczystości państwowych, 
 posługuje się podręcznikiem, 
 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
 ma trudności ze zbudowaniem poprawnej wypowiedzi,  
 zachowuje na lekcji bierną postawę, ale wykazuje chęć współpracy i odpowiednio motywowany jest                     

w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia. 
 
 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 posiada kompetencje określone na ocenę dopuszczającą, 
 opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, 
 z niewielkimi trudnościami posługuje się terminologią poznaną na lekcjach,  
 dostrzega podstawowe związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami historycznymi,  
 wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji,  
 dostrzega rolę głównych postaci historycznych w ważnych wydarzeniach, 
 rozróżnia podstawowe typy źródeł informacji historycznej, 
 pod kierunkiem nauczyciela gromadzi, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 
 podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu źródłowego,  
 z niewielką pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w czasie, 
 szereguje poznane wydarzenia w czasie,  
 z niewielką pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w przestrzeni (mapa),  
 podaje podstawowe cechy odróżniające epoki: starożytną, średniowieczną i nowożytną, 
 wskazuje główne elementy tradycji starożytnej w życiu współczesnym, 
 samodzielnie pracuje z podręcznikiem, 
 wykonuje proste zadania pisemne, poprawia popełnione błędy merytoryczne, 
 formułuje krótkie i proste wypowiedzi na zadany temat, 
 formułuje ogólne opinie,  
 wykazuje niewielką aktywność na lekcjach, ale współpracuje z grupą podczas realizacji zadań, 
 posługuje się mediami elektronicznymi. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą i dostateczną, 
 opanował w niepełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, 
 prawidłowo posługuje się terminologią historyczną, 
 porównuje wydarzenia z przeszłości, dostrzega złożoność związków przyczynowo-skutkowych między 

wydarzeniami,  
 samodzielnie wyciąga ogólne wnioski, 
 charakteryzuje dokonania ważnych postaci historycznych, 
 samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,  
 analizuje i interpretuje teksty źródłowe z niewielką pomocą nauczyciela, 
 wykonuje wszystkie rodzaje ćwiczeń związane z orientacją w czasie, 
 dobrze posługuje się mapą historyczną i planem, poprawnie odczytuje zawarte w nich informacje, 
 umie krótko scharakteryzować poznane epoki, 
 wskazuje elementy tradycji wszystkich epok w życiu współczesnym,  
 zna różne systemy organizacji społeczeństw i państw, 
 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, inspirowany przez nauczyciela 

potrafi rozwiązać trudniejsze zadania, 
 swobodnie wypowiada się na wybrane tematy,  
 formułuje i uzasadnia własne poglądy i opinie, 
 aktywnie uczestniczy w lekcjach,  
 systematycznie przygotowuje się do zajęć i odrabia prace domowe. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą, dostateczną i dobrą, 
 opanował w niemal pełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, 
 swobodnie wypowiada się na temat przyczyn, przebiegu i skutków wydarzeń oraz zjawisk historycznych              

i społecznych,  
 samodzielnie wyciąga złożone wnioski,  
 ocenia dokonania postaci historycznych, 
 integruje wiedzę z różnych przedmiotów i źródeł różnego typu, wyraża ją w wypowiedziach ustnych                       

i pisemnych, posługuje się poprawnym językiem, 
 samodzielnie analizuje i interpretuje teksty źródłowe, 
 dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia politycznego i społecznego (państwo, przemiany     

w strukturze społecznej, gospodarce itp.), 
 samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu historii, 
 aktywnie działa w zespole, wspiera innych, wpływa na efektywność pracy pozostałych członków grupy,  



 uczestniczy w realizacji zadań dodatkowych, 
 odnosi pewne sukcesy w konkursach przedmiotowych. 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą, 
 opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, poszerza swoją 

wiedzę o wiadomości wykraczające poza podstawę programową, prezentuje dodatkową wiedzę w toku zajęć 
lekcyjnych,  

 selekcjonuje i hierarchizuje zdobyte wiadomości, 
 formułuje przemyślane i oryginalne wnioski, 
 samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności, nie popełniając żadnych błędów 

merytorycznych, 
 wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, proponuje oryginalne rozwiązania,  
 wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi samodzielnie formułować pytania                        

i rozwiązywać problemy, 
 rozwija zainteresowania historyczne poprzez znajomość literatury historycznej, 
 ma krytyczne podejście do zagadnień poruszanych na lekcji,  
 potrafi dyskutować, używa odpowiedniej argumentacji,  
 współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu niektórych zajęć, 
 planuje i organizuje swoją pracę oraz pracę grupy zadaniowej, 
 w wypowiedziach ustnych i pisemnych posługuje się nienaganną polszczyzną, 
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 
 

       1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- odpowiedź ustna, obejmująca 3 tematyczne lekcje, czas trwania odpowiedzi do 15 min, 
- sprawdzian, obejmuje określony dział lub zakres ustalony przez nauczyciela, 
- kartkówka, obejmuje maksymalnie 3 ostatnie tematy, trwa do 20 min, 
- zadania domowe, 
- praca w grupie, 
- prezentacje multimedialne i referaty, 
- prace artystyczne, 
- prace konkursowe, 
- samodzielna praca na lekcji, 
- aktywność pozalekcyjna 

 
2. Zasady oceniania z historii. 

1. Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności, postęp w/w zakresie oraz wysiłek ucznia - aktywność. 
2. Ocenieniu podlegają wszystkie wymienione obszary aktywności ucznia. 
3. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców. Ocena może być uzasadniona na prośbę ucznia lub rodzica. 
4. Sprawdziany i testy są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podany jest zakres 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 
5. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane. 
6. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na sprawdzianie, powinien go napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły. 
7. Sprawdzian napisany na ocenę 1 lub 2 można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu                

2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Nauczyciel ustala dodatkowy termin dla wszystkich chętnych. 
8. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok oceny ze sprawdzianu i nie powoduje anulowania oceny 

poprawionej. 
9. Uczeń nie ma możliwości poprawienia sprawdzianu na 2 tygodnie przed klasyfikacją. 
10.  Sprawdzone sprawdziany pozostają do wglądu rodziców u nauczyciela przedmiotu podczas jego dyżuru, 

konsultacji indywidualnych i zebrań. Nie ma możliwości robienia zdjęć prac. 
11.  Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania, braku zeszytu, a zostanie zauważony jego brak, otrzymuje ocenę 

niedostateczną (lub wpis do zeszytu brak zadania domowego i 1); zaległość należy uzupełnić na kolejną 
lekcję. 

12.  Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 



13.  Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela ) podręcznika.  
14.  Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 
15. Wszystkie formy aktywności ucznia ocenia się w skali stopniowej 1 – 6 jak obrazuje tabela poniżej.  

Stopień Oznaczenie cyfrowe 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie wraz z ocenami znaków „+” i  „-” . 
16.  Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych brane będą pod uwagę wszystkie stopnie, jakie 

otrzymał uczeń w danym okresie. W pierwszej kolejności jednak oceny ze sprawdzianów, kartkówek, 
odpowiedzi ustnych a następnie pozostałe. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

18. W formach pisemnych, bez określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane są na oceny 
szkolne w następujący sposób dla uczniów bez dysfunkcji 

Liczba procentowa zdobytych punktów Stopień szkolny 

0-29% niedostateczny 

30-50% dopuszczający 

51-67% dostateczny 

68-85% dobry 

86-97% bardzo dobry 

98-100% celujący 

 
WARUNKI  I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA. 
Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana w przypadku spełnienia poniższych warunków: 
1. Posiada nie mniej niż 80% obecności podczas lekcji (wyjątek: długotrwała choroba potwierdzona opinią 

lekarską). 
2. Połowa ocen jest równa ocenie proponowanej przez ucznia lub wyższa. 
3. Przystąpił do wszystkich form sprawdzianów i prac pisemnych pisanych podczas lekcji. 
4. Skorzystał ze wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy oraz pomocy. 
5. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punktach 1-4 ocena może być 

podwyższona o jeden stopień. 
6. Niezależnie od trybu uzyskiwania wyższej oceny, jeśli nauczyciel uzna, że uczeń spełnił kryteria, może 

postawić ocenę wyższą niż przewidywana na podstawie obserwacji pracy ucznia i jego indywidualnych 
możliwości. 

TRYB ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana określa statut szkoły. 
 
ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ. 
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców ( opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć uczniów. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne 

uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela (zabrania się 

robienia zdjąć prac). 

3. Rodzice (opiekunowie) informowani są o wynikach pracy ucznia przez nauczyciela na bieżąco poprzez e - 

dziennik, podczas tzw. wywiadówek śródokresowych, na spotkaniach indywidualnych (po wcześniejszym 

umówieniu się z nauczycielem). 



4. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel, ustalając ocenę, powinien ją uzasadnić. 

5. Przewidywane oceny roczne (okresowe) nauczyciel podaje do wiadomości ucznia i rodzica zgodnie z zapisami 

statutu szkoły. 

 
 


