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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA. 

(SZKOŁA PODSTAWOWA W PAŁECZNICY) 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA: MGR BEATA PTAK. 

KLASA IV A, IV B. 

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

1) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry oraz zdobył wiedzę przygotowując się do 

konkursów z przedmiotu na szczeblu szkolnym lub innym. 

2) biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać  nowe problemy, 

3) aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

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

rozszerzyć swą wiedzę historyczną, 

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: 

 

1) opanował bardzo dobrze wiedzę i umiejętności przewidziany programem nauczania, 

2) poprawnie rozumuje, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, 

3) dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela, 

4) aktywnie uczestniczy w lekcji, 

5) postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie, 

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

7) wnosi twórczy wkład do lekcji, potrafi zaplanować i zorganizować prace grupy, 

8) zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń, faktów, zjawisk, 

9) bezbłędnie odczytuje informacje zawarte na mapie historycznej, 

10) integruje wiedzę z różnych przedmiotów, 

11) potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać, 

 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 

 

1) opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem w stopniu dobrym, 

2) systematycznie przygotowuje się do lekcji, 

3) zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcjach, 

4) prawidłowo posługuje się terminologią historyczną, 

5) dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń, 

6) rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, 

w przypadku zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela, 

7) dobrze posługuje się mapą historyczną, poprawnie odczytuje zawarte w niej 

informacje, 
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Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który: 

 

1) opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na 

rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie 

2) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

3) szereguje poznane wydarzenia w czasie, 

4) potrafi przyporządkować datę wiekowi, 

5) wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji, 

6) dostrzega podstawowe związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami 

historycznymi, 

7) wykazuje niewielką aktywność na lekcjach, ale współpracuje z grupą przy realizacji 

zadań, 

8) wykonuje powierzone zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który: 

 

1) posiada poważne braki wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej 

nauki, 

2) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności,, 

3) ma trudności ze zbudowaniem poprawnej odpowiedzi, 

4) przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć, 

5) postawa ucznia na lekcjach jest bierna. 

 

        Opracowanie: mgr Beata Ptak. 


