
KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA                                               
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61 

 
OCENĘ CELUJĄCĄ – otrzyma uczeo, który opanował materiał wymagany na ocenę bardzo dobrą, pisał 
prace klasowe na oceny celujące, wykonywał prace dodatkowe pozytywnie oraz brał udział w 
konkursach przedmiotowych. 
 
OCENĘ BARDZO DOBRĄ – otrzyma uczeo, który: 
- zna bardzo dobrze materiał przewidziany programem 
- zna i rozumie pojęcia związane z poruszaną problematyką 
- samodzielnie dostrzega przyczyny i skutki wydarzeo historycznych 
- potrafi umieścid fakty w czasie 
- nienagannie prowadzi zeszyt przedmiotowy 
- dociera samodzielnie do informacji podanych przez nauczyciela 
- aktywnie uczestniczy w lekcji 
- wykonuje wszystkie prace domowe w zakresie bardzo dobrym 
 
OCENĘ DOBRĄ – otrzyma uczeo, który: 
- w sposób zadowalający opanował materiał przewidziany programem 
- podstawowe zadania rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku trudniejszych zadao pod kierunkiem 
nauczyciela 
- aktywnie uczestniczy w lekcji 
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych (samodzielnie odróżnia przyczyny od 
skutków) 
- posługuje się wiedzą o najważniejszych wydarzeniach i postaciach regionu potrafi korzystad ze 
wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 
 
OCENĘ DOSTATECZNĄ – otrzymuje uczeo, który: 
- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych 
- przy pomocy nauczyciela wykonuje większośd zadao 
- konstruuje własne wypowiedzi na określony temat 
- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym 
- korzysta z podstawowych informacji pod kierunkiem nauczyciela 
- zna podstawowe fakty i pojęcia, które pozwalają mu na rozumienie najważniejszych zagadnieo 
przewidzianych programem danej klasy 
- potrafi umieścid fakty na osi czasu 
 
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ – otrzymuje uczeo, który: 
- ma poważne braki wiedzy, ale one nie przekreślają możliwości dalszej nauki 
- zna podstawowe pojęcia związane z omawianym okresem 
- przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia 
- konstruuje, dwu, trzyzdaniowe wypowiedzi 
 
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ – otrzymuje uczeo, który 
- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację 
nauki 
- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonad prostych poleceo wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 
 
 
 
 



 
ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 
 
ZASADY PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY PROCENTOWE: 
0-29% - NIEDOSTATECZNY 
30-49% - DOPUSZCZAJĄCY 
50-69% - DOSTATECZNY            50-67% 
70-89% - DOBRY                         68-78%    
90-100% - BARDZO DOBRY       79-89% 
                   CELUJĄCY                  90-100% 
 

1. W semestrze uczeo może mied jedno nieprzygotowanie 
2. Za aktywnośd na lekcji będą stawianie plusy, za trzy plusyuczeo otrzyma ocenę bardzo dobrą. 
3. Sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Po każdym sprawdzianie 

można mied tylko jedną poprawę pracy klasowej. 
4. Prace klasowe zawierają zadania na ocenę celującą.  
5. Prace pisane w drugim terminie są oceniane do oceny bardzo dobrej. 
6. Na każdej lekcji obowiązuje znajomośd  trzech poprzednich tematów lekcji, które będą 

sprawdzane ustnie lub pisemnie. 
7. Zeszyt dwiczeo i prace domowe będą sprawdzane na bieżąco, do momentu oddania 

sprawdzonej pracy można donieśd prace, później zadanie nie podlega ocenie.  
8. Prac domowych i kartkówek oraz prac na lekcji nie poprawiamy. 
9. Za brak pracy domowej uczeo otrzyma ocenę niedostateczną. 
10. Uczeo będzie miał możliwośd brad udział w konkursach przedmiotowych, w miarę 

napływania oferty, oraz wykonywad prace dodatkowe zadane przez nauczyciela. 
11. Za zajęcie punktowanego miejsca w konkursie uczeo ma podwyższaną ocenę na koniec roku. 

 
 
ABY ZALICZYDSEMESTR UCZEO POWINIEN: 
- Mied zaliczone wszystkie sprawdziany, które były w danym semestrze 
- Mied oceny ze sprawdzianów, prac domowych i z pracy na lekcji 
- Propozycja oceny semestralnej jest wystawiana z miesięcznym wyprzedzeniem 
 
 

EWA SAGANOWSKA                                                                              


