
Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z historii w klasie V 

 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 

• 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, 

• 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 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• 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. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• 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. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, 

• 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). 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• 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. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• 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. 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA Z HISTORII 

W KLASIE V 



NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. Wstęp 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii w klasie V są zgodne  z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie. Stworzone 

zostały w oparciu o Program Nauczani Historii w Szkole Podstawowej 4-8 WCZORAJ I 

DZIŚ, autorstwa Tomasza Maćkowskiego 

 

2. Przedmiotem oceniania jest: 

a. Zdobyta wiedza i umiejętności 

b. Aktywność i zaangażowanie indywidualne ucznia 

 

3. Sposoby informowania  uczniów o przedmiotowych zasadach oceniania: 

 

Nauczyciel na pierwszej lekcji w  roku szkolnym zapoznaje uczniów z PZO z historii. 

Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

• wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

• kryteriów oceniania, 

• form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

• częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

• minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

• zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

• zasady poprawiania ocen, 

• zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 



4. Formy i metody sprawdzania wiedzy: 

a. Prace klasowe i sprawdziany 

b. Kartkówki 

c. Odpowiedzi ustne 

d. Zadania domowe 

e. Zeszyty ćwiczeń i zeszyty przedmiotowe 

f. Aktywność na zajęciach 

g. Prace w grupach, projekty, referaty 

 

5. Sposoby kontrolowania  i oceniania uczniów: 

a. Nauczyciel zapowiada prace klasowe  przynajmniej tydzień wcześniej oraz 

omawia ich zakres zakres ; (najwyżej 2 prace klasowe w tygodniu, w ciągu dnia 

najwyżej jedna) 

b. Termin sprawdzianów uczeń powinien znać 2 dni przed (najwyżej 3 

sprawdziany w tygodniu- w ciągu dnia najwyżej dwa) 

c. Prace klasowe poprzedzone są lekcjami powtórzeniowymi, na których 

nauczyciel ma możliwość odpytywania ustnego uczniów 

d. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł napisać pracy klasowej/ 

sprawdzianu/kartkówki, ma obowiązek przystąpić do niej w ciągu dwóch 

tygodni od oddania pracy pozostałym uczniom (dokładny termin uzgadnia z 

nauczycielem). W przypadku braku porozumienia z uczniem, nauczyciel termin 

ustala sam 

e. Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową/ sprawdzian/ kartkówkę jeden raz w 

terminie dwóch tygodni od oddania pracy przez nauczyciela 

f. Oceny ze odpowiedzi ustnych  są niepoprawialne. Kartkówki i odpowiedzi ustne  

mogą być niezapowiadane (obejmują trzy lekcje wstecz) 

g. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze, bez podawania 

przyczyny 

h. Zeszyt przedmiotowy jest oceniany przez nauczyciela raz na semestr; nauczyciel 

przy ocenie bierze pod uwagę kompletność notatek, zadań oraz estetykę 

prowadzenia 

i. Brak zeszytu, pracy domowej zgłasza się na początku lekcji 

j. Uczeń otrzymuje plusy i minusy za aktywność ( trzy plusy wiążą się z oceną 

bardzo dobrą, natomiast trzy minusy z oceną niedostateczną) 



k. Wszystkie oceny które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione; przy ocenianiu 

nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia 

l. Uczeń w semestrze musi mieć przynajmniej trzy oceny cząstkowe 

m. Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy do uczniów, stosuje 

indywidualizację procesu nauczania 

n. Nauczyciel stosuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 

przypadku dziecka z opinią bądź orzeczeniem 

o. Ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia z ocen cząstkowych w roku 

szkolnym (z uwzględnieniem ważności ocen i tak zwanej wagi tzn. 

5.o.i. Waga 5: Prace klasowe, Sprawdziany, Testy 

5.o.ii. Waga 4: Kartkówki 

5.o.iii. Waga 3: Odpowiedzi ustne, odpowiedzi z mapy, aktywność 

5.o.iv. Waga 2: Zadania domowe 

5.o.v. Waga 6: Osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym i wyżej 

 

6. Ocenie podlega: 

• Stopień opanowania materiału faktograficznego 

• Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych 

• Poprawne stylistycznie wypowiedzi 

• Umiejętność selekcji wydarzeń historycznych 

• Stopień rozumienia tematu 

• Znajomość chronologii, postaci, pojęć historycznych 

• Określenie rodzaju źródła historycznego, umiejętność jego interpretacji 

• Umiejętność porównywania procesów dziejowych 

• Odróżnianie fikcji od prawdy historycznej 

• Umiejętność pracy z mapą historyczną 

 

 

 

 

 

 

 



7. Ocenianie prac kontrolnych: 

Przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów, kartkówek  przyjmuje się następujące progi 

procentowe: 

• Niedostateczny 0-30 % 

• Dopuszczający 31-50% 

• Dostateczny 51-71% 

• Dobry 72%-90% 

• Bardzo dobry 91-97% 

• Celujący 98-100% 

 


