
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z przedmiotu „ historia i społeczeństwo" w kl. IV – VI  
 
Przedmiotem oceny uczniów na poziomie szkoły podstawowej będą przede wszystkim nabyte przez 
nich umiejętności oraz zrozumienie podstawowych pojęć i zwrotów przyczynowo-skutkowych 
między wydarzeniami.   
Kontrola osiągnięć uczniów będzie dokonywana na: 
• na lekcjach bieŜących podczas ich rekapitulacji, oceniając zarówno poziom aktywności 
ucznia w czasie lekcji, jak i stopień opanowania umiejętności oraz przyswojenia treści lekcji, 
dlatego tez podczas zajęć moŜe uzyskać plusy i minusy. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą, 3 
minusy – ocenę niedostateczną. 
• na lekcjach powtórzeniowych i utrwalających, które są okazją do selekcji materiału, 
uporządkowania i podsumowania osiągnięć uczniów w zakresie omówionego działu 
programowego oraz uzupełnienia ewentualnych braków, 
• poprzez sprawdziany (testy) umiejętności i wiadomości po zrealizowaniu określonych 
działów programowych. Testy będą zawierać zadania o zróŜnicowanym stopniu trudności, 
ułoŜone według zasad pomiaru dydaktycznego. 
• poprzez kartkówki ( obejmujące zakres 1-3 tematów lekcyjnych). 

 
  Oceniając ucznia, będzie brane pod uwagę: rozumienie i umiejętność interpretowania faktów, 
stosowanie w praktyce pojęć i wiedzy o faktach, elementy odczytywania źródeł (w tym teksty, 
materiał ilustracyjny i mapy, przestrzeń architektoniczna i urbanistyczna), umiejętność dostrzegania 
związków między przeszłością a teraźniejszością oraz sposób formułowania wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. 
 
Oceniana będzie takie praca domowa uczniów, pod warunkiem jednak, Ŝe będzie ona 
rozwinięciem treści lekcji i pozwoli na praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości i 
umiejętności (np. w formie dłuŜszej wypowiedzi pisemnej, projektu itp.). 
 
Ocenie podlegać będzie pozalekcyjna aktywność uczniów, np. podczas konkursów ; 

wycieczek przedmiotowych, kółek zainteresowań itp. 
Podczas oceniania ucznia będzie brany pod uwagę takŜe wkład jego własnej pracy, 
zaangaŜowanie i moŜliwości intelektualne oraz samodzielne działania twórcze. 
Ocenie podlegają osiągnięcia ucznia. Braki i trudności w wykonaniu zadań sprawdzających będą 
traktowane jako sygnał do uzupełnienia wiadomości i poprawy, a nie przesądzający o ocenie 
negatywnej. 
Dlatego teŜ będą tworzone warunki do poprawiania ocen uzyskiwanych przez uczniów. 
 
Ocena celująca(6) 
Umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza zakres programowy i są wynikiem jego 
indywidualnych zainteresowań i poszukiwań.  
Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami, potrafi 
samodzielnie, w sposób twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych rozwiązań i 
wniosków. 
Osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych lub aktywnie 
uczestniczy w Szkolnym Kole Historycznym lub w Szkolnym Klubie Europejskim. 
 
Ocena bardzo dobra (5)  
Uczeń opanował pełny zakres umiejętności i wiadomości zawartych w programie, umie 
wykorzystywać róŜne źródła wiedzy, samodzielnie wykonuje zadania wymagające 
umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w nowych, problemowych sytuacjach.  
Prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, przygotowuje się systematycznie do 



zajęć. 
Wiedza: 
• uczeń wie, gdzie szukać informacji i samodzielnie potrafi do 
nich dotrzeć, 
• zna fakty i wydarzenia, 
• zna przyczyny i skutki wydarzeń, 
• zna postacie historyczne, 
• zna zaleŜności pomiędzy środowiskiem naturalnym, a Ŝyciem  ludzkim  w róŜnych 
okresach historycznych i cywilizacjach, 
• wie, jakie jest miejsce omawianych wydarzeń w czasie i przestrzeni, 
•rozumie funkcjonowanie róŜnych systemów organizacji społeczeństw, 
• rozumie związki teraźniejszości z przeszłością, 
• rozumie ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego. 
Umiejętności : 
• ustala następstwo w czasie faktów i wydarzeń historycznych, 
• samodzielnie pracuje z mapą i wykorzystuje mapę jako źródło informacji, 
• selekcjonuje wydarzenia, 
• samodzielnie pracuje z tekstem historycznym, 
• ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, 
• interpretuje dane przedstawione na wykresie lub diagramie, 
• potrafi zorganizować pracę w grupie, 
• samodzielnie wyciąga wnioski z ukierunkowanej obserwacji, 
• samodzielnie formułuje problemy i pytania. 
 
Ocena dobra (4)  
Uczeń opanował te umiejętności i wiadomości, które stanowią pogłębienie i poszerzenie treści 
podstawowych, potrafi samodzielnie wykonać zadania o średnim stopniu trudności, wymagające 
zastosowania nabytej wiedzy. Uczeń prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt 
ćwiczeń, przygotowuje się systematycznie do zajęć. 
Wiedza: 
• zna chronologię podstawowych wydarzeń, 
• zna przebieg wydarzeń historycznych , 
• zna rolę postaci historycznych w wydarzeniach, 
• zna źródła informacji historycznej, 
• wie, jaka jest zaleŜność między środowiskiem naturalnym a Ŝyciem ludzi, 
• rozumie następstwo wydarzeń w czasie, 
• zna róŜne systemy organizacji społeczeństw, 
• wie, Ŝe istnieją związki teraźniejszości z przeszłością, 
• wie, Ŝe istnieje ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego. 
Umiejętności: 
• wykorzystuje ilustracje do rekonstrukcji przeszłości, 
• odszukuje na mapie wydarzenia historyczne, 
• sporządza drzewo genealogiczne, 
• posługuje się konkretnymi pojęciami, 
• lokuje wydarzenia na osi czasu, dokonuje zamiany dat na 
wieki, 
• potrafi wyszukać informację w tekście wg instrukcji nauczyciela, 
• klasyfikuje źródła historyczne, 
• wyciąga wnioski z ukierunkowanej obserwacji elementów środowiska geograficznego i 
społecznego, 
• aktywnie pracuje w grupie, 
• formułuje problemy i pytania. 



 
Ocena dostateczna (3)  
Uczeń opanował podstawowe treści programu, potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim 
stopniu trudności. Uczeń prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
przygotowuje się systematycznie do zajęć. 
Wiedza: 
• zna chronologię podstawowych wydarzeń, 
• zna pojęcia związane z tematem, 
• zna najwaŜniejsze postacie historyczne, 
• zna główne przyczyny wydarzeń historycznych, 
• zna przykłady wpływu środowiska na Ŝycie ludzi, 
• wie o istnieniu róŜnych systemów organizacji społeczeństw, 
• zna przysługujące mu prawa i obowiązki, 
• zna przykłady związków teraźniejszości z przeszłością. 
Umiejętności: 
• nanosi wydarzenia na oś czasu, dokonuje zamiany dat na wieki, 
• czyta drzewo genealogiczne, 
• posługuje się podstawowymi pojęciami, 
•wskazuje źródła historyczne  , 
• pracuje z tekstem historycznym, wyszukuje  wiadomości  w podanych  źródłach informacji 
(słownik, encyklopedia) pod kierunkiem nauczyciela, 
• ocenia zachowanie swoje i innych w kategoriach dobra i zła, 
• nazywa problemy i stawia do nich pytania, 
• podejmuje działania w grupie. 
 
Ocena dopuszczająca (2)  
Uczeń nie opanował podstawowych treści programu, ale zdobyte przez niego minimalne 
umiejętności i wiadomości umoŜliwi ą mu dalszą naukę przedmiotu i ewentualne uzupełnienie braków. 
Uczeń taki jest w stanie z pomocą nauczyciela wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności. 
Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 
Wiedza: 
• zna podstawowe wydarzenia i fakty,  
• zna najwaŜniejsze postacie historyczne, 
• zna podstawowe pojęcia historyczne, 
• nazywa źródła historyczne, 
• rozumie, Ŝe czynniki przyrodnicze wpływają na Ŝycie ludzi, 
• nazywa dokumenty, 
• wie, Ŝe posiada określone prawa i obowiązki. 
Umiejętności: 
• lokuje daty na osi czasu, umie dokonać zamiany dat na wieki. 
• potrafi się posługiwać podstawowymi pojęciami, 
• rozpoznaje na ilustracjach najwaŜniejsze zabytki i dzieła sztuki, 
• wskazuje na mapie najwaŜniejsze wydarzenia, 
• przestrzega zasad pracy w grupie. 
 
Ocena niedostateczna (1)  
Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości pozwalających uzyskać ocenę pozytywną.  
Kontynuacja nauki przedmiotu w kolejnych klasach jest niemoŜliwa. 
 
 

Zasady poprawiania oceny niedostatecznej – uczeń ma prawo do jej poprawy w ciągu dwóch tygodni w 
formie pisemnej lub ustnej, ustalonej przez nauczyciela. 



 
Zasady postępowania w razie nieobecności ucznia na sprawdzianie – uczeń powinien 
przystąpić do pisania sprawdzianu w terminie i w formie( pisemnej lub ustnej) ustalonej 
przez nauczyciela. 
Zasady zapoznawania rodziców z ocenami – na zebraniach i konsultacjach ( przez 
wychowawcę) lub w rozmowie indywidualnej z nauczycielem przedmiotu. 
Sposób gromadzenia prac uczniowskich – wszystkie prace pisemne przechowywane są 
przez nauczyciela przedmiotu. 
Sposób informowania ucznia o wynikach prac pisemnych – na lekcjach,  poprzez 
zapoznanie się ucznia z ocenioną pracą po uprzednim jej omówieniu. 
 


