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Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii w klasach IV- VIII 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku 

mgr Agata Świstek 

 

Podstawa prawna:  

1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. 2015, poz. 843)  

3. Statut szkoły z dnia 29.11.2018 r. z późniejszymi zmianami 

4. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów. 

5. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej z historii (klasy 4-8)  

6. „Wczoraj i dziś” -program nauczania historii w szkole podstawowej autorstwa Tomasza 

Mańkowskiego.  

„Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej, autor: Robert Tocha 

9. Podręcznik „Podróże w czasie” do historii dla klasy IV szkoły podstawowej.  

10. Podręcznik „Podróże w czasie” Podręcznik do historii a dla klasy V szkoły  

podstawowej.  

11. Podręcznik „Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły  

podstawowej.  

12. Podręcznik „Podróże w czasie” podręcznik do historii dla klasy VII szkoły podstawowej.  

13. Podręcznik  „Podróże w czasie” podręcznik do historii dla klasy VIII szkoły podstawowej 
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I. Pożądane osiągnięcia uczniów: 

1. Integrowanie wiedzy historycznej uzyskanej z różnych źródeł. 

2. Ujmowanie treści historycznych w związkach przyczynowo- skutkowych. 

3. Ocenianie faktów i wydarzeń z przeszłości. 

4. Tworzenie opowiadania opartego na treściach historycznych, z obrazowym 

ujmowaniem epizodów, postaci i scenek historycznych. 

5. Umieszczanie wydarzeń w przedziałach czasowych, obliczanie upływu czasu między 

wydarzeniami. 

6. Rysowanie drzewa genealogicznego. 

7. Poszukiwanie swojego miejsca w świecie, świadome korzystanie z przysługujących 

praw oraz wypełnianie obowiązków. 

8. Umiejętność krytycznej oceny wydarzeń historycznych i współczesnych. 

9. Rozumienie i stosowanie przyjętych norm współżycia w najbliższym otoczeniu. 

Indywidualne i grupowe działanie w najbliższym otoczeniu społecznym i na forum 

szkoły. 

10. Samodzielna ocena zachowań swoich i innych, a także przewidywanie ich 

konsekwencji. 

11. Dokonywanie świadomej samoidentyfikacji kulturowej, narodowej, etnicznej, 

regionalnej i państwowej. 

12. Wyrażanie własnego zdania i słuchanie zdania innych. 

13. Dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością oraz ciągłości rozwoju 

kulturalnego i cywilizacyjnego. 

14. Odczytywanie i opis różnorodnych źródeł informacji historycznej. 

15. Lokalizowanie czasowo- przestrzenne wydarzeń z wykorzystaniem osi czasu, planu, 

mapy, wykresów i tabel. 

16. Wyciąganie wniosków z porównywania dwóch i więcej prostych informacji 

dotyczących wydarzeń i postaci historycznych. 

17. Poszukiwanie potrzebnych informacji w różnorodnych źródłach. 

18. Ukierunkowana bezpośrednia obserwacja elementów środowiska geograficznego          

i społecznego. 

19. Formułowanie pytań, problemów dotyczących zjawisk zachodzących w środowisku 

lokalnym, regionalnym i poszukiwanie ich rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych 

źródeł informacji. 
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II. Wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji semestralnej i rocznej. 

 

1. Ocena celująca 

Uczeń: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania danej klasy, 

- biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać problemy 

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji 

-samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem 

rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej 

-zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza materiał poznany w 

czasie lekcji, 

- rozwiązuje dodatkowe zadania i potrafi zaprezentować ich wynik na forum klasy, 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek, 

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

rozszerzyć swą wiedzę historyczną, 

- potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i wykorzystywać, 

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac poznawczych, 

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

historycznymi ( myślenie przyczynowo skutkowe), 

- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją, 

- posługuje się poprawną polszczyzną,  

- uczestniczy w konkursach historycznych. 

 

2. Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla danej 

klasy, 

- dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania, 

- rozwiązuje dodatkowe zadania i potrafi zaprezentować ich wynik na forum klasy, 
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- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki 

wydarzeń historycznych, 

- potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować  go i właściwie wykorzystać 

 

3. Ocena dobra 

Uczeń: 

- opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu 

zadowalającym, 

- potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, 

- postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub,  

w przypadku zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

- podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności. 

 

4.  Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie danej klasy,  

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- potrafi wykonać proste zadania, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 

5. Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

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

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania o niewielkim stopniu 

trudności, 

- prace wykonuje chętnie, na miarę swoich możliwości. 

 

6. Ocena niedostateczna 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że 

uniemożliwiają mu kontynuację nauki. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w 

stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. 
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III. Kryteria zaliczenia przedmiotu 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne. 

1. Prace pisemne: 

- odpowiedź na pytania, 

- rozwiązywanie wskazywanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, 

- kartkówki (z 3 ostatnich lekcji) 

- prace klasowe  

- sprawdziany  

Wypowiedzi ustne 

- kilkuzdaniowa wypowiedź, 

- udział w dyskusji, 

- prezentacja pracy własnej lub grupy. 

2. Prace praktyczne: 

- niewerbalny wytwór pracy, 

- gromadzenie i segregowanie materiałów, 

- praca plastyczna, 

- posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym. 

 

Przedmiotem oceny są: 

- wiadomości (wiedza), 

- umiejętności, 

- postawa- aktywność. 

 

IV. Narzędzia pomiaru osiągnięć i postępów ucznia: 

- praca klasowa -trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), 

- sprawdzian  

- kartkówka z 3 ostatnich lekcji (może odbywać się be zapowiedzi, trwa nie dłużej niż 15 

minut), 
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- odpowiedź ustna, 

- aktywność na zajęciach, 

- praca domowa obowiązkowa, 

- praca domowa dla chętnych, 

- praca w grupach, 

-praca na lekcji. 

 

V. Sposób informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych. 

Na początku roku szkolnego przedstawienie wymagań na poszczególne oceny uczniom            

i rodzicom ( zebranie z rodzicami). 

 

VI. Sposoby ewaluacji procesu dydaktycznego: 

- analiza pozioma i pionowa testu, 

- ankieta. 

 

VII. Kryteria ocen 

Oceny bieżące są wystawiane na podstawie procentu liczby uzyskanych punktów, według 

następujących zasad przeliczania: 

poniżej 29% pkt. - ocena niedostateczna (1) ndst  

49%- 30% pkt. - ocena dopuszczająca (2) dop  

69%- 50% pkt. - ocena dostateczna (3) dst  

89%- 70% pkt. - ocena dobra (4) db 

 97%-90% - ocena bardzo dobra (5) bdb  

98-100% - ocena celująca (6) cel 
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VII .Zasady oddawania prac: 

-Prace należy oddawać w wyznaczanym terminie, w przeciwnym wypadku mogą nie podlegać 

sprawdzeniu. 

-Jeśli uczeń ma problem z wykonaniem pracy, powinien zgłosić go nauczycielowi przed zakończeniem 

terminu oddania pracy. 

-W przypadku trudności z przyswojeniem materiału lub wykonaniem pracy domowej, pracy na lekcji 

itp. uczeń powinien zgłosić taką sytuację niezwłocznie na początku (ciągu pierwszych trzech minut 

lekcji).  

-W przypadku braku wykonania pracy w wyznaczonym terminie w dzienniku librus wpisana jest 

adnotacja „ba" (brak zadania) zamiast oceny. W takiej sytuacji uczeń jest zobowiązany niezwłocznie 

(na początku kolejnej lekcji lub wcześniej) dostarczyć pracę nauczycielowi. W przeciwnym wypadku 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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