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Historia (poziom rozszerzony) – niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne 

oceny bieżące: 

Obszary oceniania:  

1.Wiadomości:  

 wiedza merytoryczna (fakty, daty, pojęcia, zjawiska, procesy, związki, postaci) ujęta 

w podstawie programowej  

 stopień zapamiętania i zrozumienia nabywanych informacji. 

2. Umiejętności:  

 posługiwanie się różnego rodzaju źródłami historycznymi (materialnymi, 

kartograficznymi, ikonograficznymi, statystycznymi, pisanymi itp.) 

 porządkowanie i synchronizowanie wydarzeń z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych 

 stosowanie terminologii historycznej 

 dostrzeganie zmienności i dynamiki wydarzeń w dziejach, a także ciągłości procesów 

historycznych i cywilizacyjnych 

 analizowanie wydarzenia, zjawiska i procesu historycznego w kontekście epok oraz 

dostrzeganie zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego 

 rozpoznawanie rodzajów źródeł historycznych, ocena ich przydatności do wyjaśnienia 

problemu historycznego 

 dostrzeganie mnogości perspektyw badawczych oraz różnorakich interpretacji historii 

i ich przyczyn 

 interpretacja historii w celu rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych  

i kulturowych. 

 tworzenie narracji historycznej w ujęciu przekrojowym i problemowym 

 dostrzeganie problemu i budowanie argumentacji w oparciu o różne aspekty procesu 

historycznego 

 dokonywanie selekcji i hierarchizacji oraz integracji informacji pozyskanych  

z różnych źródeł wiedzy 

 

 



Ocenę niedostateczna  

Uczeń nie spełnił wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą.  

Ocena dopuszczająca  

Uczeń: zna elementarne fakty, pojęcia, zjawiska oraz postaci i daty pozwalające na 

rekonstrukcję podstawowych wydarzeń historycznych (w formie pisemnej lub ustnej).  

Z pomocą nauczyciela odtwarza zdobytą wiedzę, potrafi umiejscowić podstawowe fakty   

w czasie i przestrzeni, łączy wydarzenia z właściwą epoką, posługuje się osią czasu. 

Odszukuje informację historyczną w źródłach i potrafi w najprostszy sposób ją 

zinterpretować.  

Ocena dostateczna  

Uczeń: spełnia wymagania konieczne do uzyskania oceny dopuszczającej, ponadto zna fakty, 

pojęcia proste i złożone, postaci, daty i zjawiska pozwalające na zrozumienie najważniejszych 

związków przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych, opisuje i wyjaśnia zjawiska 

historyczne, przedstawia zdobytą wiedzę w innej formie niż ją zapamiętał, opisuje wydarzenia 

ukazując związki między faktami, porządkuje fakty według ważności, wyjaśnia przyczyny i 

skutki wydarzeń, interpretuje źródła w zakresie umożliwiającym zrozumienie zawartych w 

nich informacji, podczas pracy z tekstem źródłowym udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące tekstu przetwarzając informacje tam zawarte, streszcza i porządkuje posiadane 

informacje, rozumie stosowaną terminologię. 

 Ocena dobra 

Uczeń: spełnia wymagania konieczne do uzyskania oceny dostatecznej, ponadto zna fakty, 

wydarzenia, pojęcia, postaci, zjawiska i daty pozwalające na scharakteryzowanie procesów 

historycznych, analizuje i syntetyzuje fakty, zjawiska i procesy historyczne, porównuje fakty, 

zjawiska i procesy historyczne z różnych epok, gromadzi i przetwarza informacje zawarte  

w różnych źródłach historycznych, podczas pracy z tekstem źródłowym interpretuje 

informacje zawarte w tekście, samodzielnie stawia pytania, wyjaśnia pojęcia pojawiające się 

w tekście, łączy wiadomości pozaźródłowe z analizowanym tekstem, , podczas pracy z mapą 

wykazuje się orientacją czasowo-przestrzenną, wskazuje na mapie dopasowanej do 

zagadnienia (bądź zaznacza na mapie konturowej) państwa, miejsca bitew, traktatów 

pokojowych, zmiany terytorialne itp. podczas pracy z mapą łączy wiadomości historyczne  



z geograficznymi, tworzy narrację historyczną przedstawiając procesy historyczne, właściwie 

stosuje terminologię historyczną synchronizuje wydarzenia z historii, powszechnej  

oraz dziejów ojczystych.  

Ocena bardzo dobra 

 Uczeń: spełnia wymagania konieczne do uzyskania oceny dobrej opanował fakty 

wydarzenia, zjawiska, postaci, daty w stopniu pozwalającym na rozwiązywanie sytuacji 

problemowych, praktycznie posługuje się zdobytą wiedzą ocenia samodzielnie fakty, postaci, 

zjawiska historyczne, prezentuje własne stanowisko w oparciu o analizę zjawisk 

historycznych, porównuje fakty i zjawiska z uwzględnieniem zmian w różnych epokach 

historycznych, krytycznie analizuje źródła historyczne, sprawnie posługuje się każdym 

rodzajem mapy, podczas pracy z tekstem źródłowym wyciąga własne wnioski na podstawie 

tekstu, dokonuje oceny zawartych tam informacji, dokonuje krytyki źródła tworzy narrację 

historyczną w ujęciu problemowym lub przekrojowym, ukazuje ciągłość procesów 

historycznych, związki między życiem politycznym, gospodarczym i kulturalno-społecznym, 

wykorzystuje wiedzę historyczną w nowych sytuacjach poznawczych – łączy wiedzę zdobytą 

na innych przedmiotach z wiedzą historyczną i odwrotnie.  

Ocena celująca 

 Uczeń wykazał się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza wymagania konieczne na 

ocenę bardzo dobrą, bierze udział w konkursach historycznych osiągając w nich wysokie 

wyniki, bierze udział w zajęciach koła historycznego, dzieli się swoją wiedzą z innymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ , UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY 

UCZNIÓW 

 

 - Krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi, na każdych   

zajęciach edukacyjnych i obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji. 

 - Dłuższe formy pisemne, obejmujące większą część materiału (dział lub kilka działów) będą 

zapowiadane na tydzień przed planowanym terminem sprawdzianu. 

 

 

1. FORMY PISEMNE 

Narzędzia Wiedza Umiejętności  Postawy 

Sprawdziany/testy Zapamiętywanie 

pojęć, dat, 

postaci, procesów 

historycznych 

związanych z 

danym materiałem 

rzeczowym. 

 

Gromadzenie 

informacji 

dotyczących 

danych tematów 

selekcja, 

kształtowanie 

umiejętności 

konkretnego 

skrótowego 

myślenia. 

Posługiwanie się 

wykresami, 

danymi 

statystycznymi, 

mapami 

konturowymi. 

. 

Obowiązkowość, 

sumienność w 

przygotowywaniu 

się do prac 

pisemnych, praca 

indywidualna 

ucznia. 

 

Kartkówki Wiedza zawężona 

do materiału 

rzeczowego z 2-3 

ostatnich lekcji. 

 

Ćwiczenie 

systematycznego 

opanowania 

wiadomości. 

 

- obowiązkowość, 

- sumienność, 

- systematyczność 

Referaty Wiadomości z 

danego 

Zagadnienia 

historycznego. 

Znajomość pojęć, 

faktów, 

postaci. Poznanie 

cech dobrego 

stylu. 

 

Gromadzenie 

materiału 

rzeczowego jego 

umiejętna selekcja. 

Umiejętne 

operowanie 

pojęciami. 

Wyciąganie 

wniosków 

przyczynowo-

skutkowych. 

Prawidłowa 

kompozycja 

pracy. 

 

Odwaga w 

głoszeniu 

poglądów. 

Poszanowanie 

tradycji narodowej 

Obowiązkowość, 

sumienność w 

przygotowywaniu 

się do prac 

pisemnych, praca 

indywidualna 

ucznia. 

 

Prace domowe Obejmuje zakres 

wiedzy z 

Ćwiczenia w 

poprawnym 

Obowiązkowość, 

sumienność 



danej lekcji. 

 

opanowani 

wiadomości z 

danego tematu 

lekcyjnego. 

 

i systematyczność. 

Ściąganie jest 

naganną postawą 

przyjmowaną 

przez ucznia. 

Dotyczy to 

wszystkich 

narzędzi. 

 

 

2. FORMY USTNE 

 

Narzędzia Wiedza Umiejętności Postawy 

Odpowiedź na 

lekcji 

 

Wiedza z danego 

działu tematu, 

tematów 

wyznaczona 

przez nauczyciela. 

 

Selekcjonowanie 

wiadomości 

 

Śmiałość w 

samodzielnym 

formułowaniu 

wypowiedzi 

na forum klasy. 

Pokonywanie 

tremy. 

 

Aktywność Wiedza ucznia 

przygotowana 

na zajęcia. 

 

Poszukiwanie 

materiałów 

źródłowych. 

Korzystanie z 

informacji. 

Wygłaszanie 

własnych 

sądów, chęć 

współpracy 

z innymi 

uczniami 

podczas 

pracy w 

grupach. 

Referowanie 

przygotowanej 

pracy pisemnej 

lub innej 

 

Wiedza z danego 

tematu 

pracy pozyskana także 

ze źródeł 

pozapodręcznikowych, 

prasy, internetu 

 

Umiejętność 

poszukiwania 

wiadomości w 

zakresie tematu 

pracy. 

Selekcjonowanie 

zebranych 

materiałów. 

Dokonywanie analizy 

przyczynowo-

skutkowej. 

Umiejętność 

korzystania ze 

źródeł 

pozapodręcznikowych 

Wyrabianie 

aktywnych 

postaw 

obywatelskich, 

zabierania głosu 

na 

forum 

publicznym, 

przedstawianiu i 

obrony swoich 

poglądów 

 

 

 

 

 



3. DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA UCZNIA 

 

- wykonywanie pomocy naukowych 

- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

- uczestnictwo w kole przedmiotowym 

- uczestnictwo w wykładach, warsztatach tematycznych odbywających się poza szkołą 

 

 

SKALA OCEN BIEŻĄCYCH I KLASYFIKACYJNYCH ŚRÓDROCZNYCH  

I ROCZNYCH 

 

1. Oceny bieżące: 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

plus (+) mający wartość 0,5  

 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

 

3. Nauczyciel wystawia ocenę na koniec semestru szkolnego w obowiązującej skali 

sześciostopniowej, wg następujących kryteriów: 

 

celująca (6) – 

 
bardzo dobra 

(5) - 

 

dobra (4) 

 

 

dostateczna (3) 

 
dopuszczają

ca(2) 

 

niedostate 

czna (1) 

 

uczeń 

szczególnie 

interesuje się 

problematyką 

społeczną, 

posiada 

zasób wiedzy i 

umiejętności 

nie tylko 

określony 

programem 

nauczania, 

lecz 

wykraczający 

poza 

niego, dzięki 

uczeń posiada 

zasób wiedzy 

określony 

programem oraz 

wiedzę 

uzyskaną w 

wyniku 

rozwijania 

dodatkowych 

zainteresowań 

przedmiotem 

poprzez czytanie 

nadobowiązkow

ych lektur, pracę 

własną i 

uczestnictwo w 

uczeń 

posiada 

zasób 

wiedzy 

wymaganej 

programem; 

• opanował 

umiejętnośc

i 

przewidzian

e 

programem 

i 

potrafi 

wykorzysta

ć 

uczeń dysponuje 

w stopniu 

dostatecznym 

zasobem wiedzy 

przewidzianej 

przez program; 

• potrafi 

wykonać 

polecenia o 

średnim stopniu 

trudności, 

wymagające 

wykorzystania 

wiedzy i 

umiejętności 

przewidzianych 

uczeń nie 

opanował w 

sposób 

dostateczny 

materiału 

przewidziane

go 

programem i 

jego 

wiedza 

ma znaczne 

luki; 

• wykazuje 

chęci 

do dalszej 

nauki i 

uczeń nie 

opanował 

wiedzy i 

umiejętnoś

ci w 

dostateczn

ym 

zakresie, 

umożliwia

jącym mu 

przejście 

do 

wyższego 

poziomu 

kształcenia

; 



czytaniu lektur 

spoza 

obowiązująceg

o 

zestawu, pracy 

własnej oraz 

dzięki 

udziałowi z 

sukcesami 

w szkolnych 

lub 

pozaszkolnych 

konkursach i 

olimpiadach 

przedmiotowy

ch; aktywnie 

uczestniczy w 

procesie 

lekcyjnym, 

potrafi 

samodzielnie 

rozwiązywać 

postawione 

przed 

nim zadania, 

jasno 

i precyzyjnie 

formułować 

swoje myśli; 

wzorowo 

współpracuje 

w 

grupie, potrafi 

słuchać 

innych; 

• posiada 

umiejętność 

zastosowania 

zdobytej 

wiedzy w 

nowych 

sytuacjach 

poznawczych, 

potrafi 

odnajdować 

związki 

przyczynowos

kutkowe 

oraz 

dokonać 

szkolnych 

konkursach;  

• posiada 

umiejętność 

zastosowania 

zdobytej wiedzy 

w 

nowych 

sytuacjach 

poznawczych, 

potrafi 

odnajdować 

związki 

przyczynowo 

skutkowe 

oraz 

dokonywać 

syntezy i analizy 

materiału 

rzeczowego; 

• pracuje 

systematycznie i 

aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

• dobrze 

współpracuje w 

grupie; 

• myśli wyraża 

jasno 

i precyzyjnie z 

uzasadnieniem; 

• dobrowolnie 

wykonuje różne 

prace związane 

ze zdobywaniem 

i integracją 

zdobytej 

wiedzy. 

 

 

posiadaną 

wiedzę 

w procesie 

dalszego 

kształcenia i 

w życiu 

codzienny; 

• jest 

aktywny na 

lekcjach i 

wykonuje 

zadania 

związane z 

procesem 

lekcyjnym 

oraz 

dodatkowo 

wynikające 

z potrzeb 

klasy. 

 

przez program; 

• wypowiada się 

nieprecyzyjnie; 

• ma kłopoty w 

pracy w grupie; 

• uczestniczy w 

procesie 

kształcenia w 

stopniu 

zadowalającym i 

wykazuje 

gotowość do 

rozwijania 

swych 

umiejętności. 

 

przy pomocy 

nauczyciela 

jest 

w stanie 

zrealizować 

polecenia 

wymagające 

zastosowania 

posiadanej 

wiedzy i 

umiejętności 

przewidzia 

nych w 

programie; 

• pracuje w 

grupie 

tylko 

dyscyplinowa

ny 

przez 

nauczyciela; 

• posiada 

podstawowe 

umiejętności 

umożliwiają 

ce 

mu dalsze 

kształcenie i 

rokuje 

osiągnięcie 

wymaganego 

minimum. 

 

• nawet 

przy 

pomocy 

nauczyciel

a nie 

potrafi 

wykonać 

najprostsz

ych zadań; 

• nie 

wykazuje 

chęci do 

współpra 

cy ani 

z 

nauczyciel

em, ani 

z 

kolegami. 

 



syntezy i 

analizy 

materiału 

rzeczowego; 

• pracuje 

systematyczni

e, 

jest 

kreatywny, 

wykonuje 

dodatkowe 

zadania 

wykraczające 

poza 

obowiązkowe 

czynności 

procesu 

lekcyjnego, 

uczestniczy w 

zajęciach 

pozalekcyj 

nych. 

 

 

Nieprzygotowanie do lekcji : 

 

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze przy 2 i więcej 

godzinach tygodniowo; 1 raz w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo. Fakt ten jest 

odnotowywany w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonej rubryce obok ocen cząstkowych. 

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z zapowiedzianej kartkówki, zapowiedzianego 

sprawdzianu lub ustnego powtórzenia wiadomości. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na 

początku lekcji. 

 

Nadobowiązkowe formy aktywności ucznia:  

 

Wykonanie pomocy dydaktycznej, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

oceniane są wg skali stopniowej. Przy ocenie brane są pod uwagę: stopień trudności tematu, 

staranność wykonania, systematyczność i odpowiedzialność, zaangażowanie w pracę. 

 

Skala i sposób formułowania ocen bieżących, ocen klasyfikacyjnych śródrocznych  

 i rocznych. 

1. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców oraz uzasadniona. 

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje       

ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej/ rocznej.  

3. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

 

 



Formy kontroli i wartości wag dla tych form : 

 

Forma kontroli Waga 

Sprawdzian 

Test 

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów 

II-go i III-go stopnia 

3 

Kartkówka 

Odpowiedź 

Próbny egzamin maturalny 

2 

Referat/prezentacja 

Aktywność 

Praca domowa 

Uczestnictwo w wykładach, warsztatach i 

uroczystościach 

historycznych/patriotycznych poza szkołą 

1 

 

 

 

 

Ocenianie testów 

 

0%- 49%  - ocena niedostateczna 

50%-56% - ocena dopuszczająca 

57%- 63 %  - ocena plus dopuszczająca 

64% - 70%  - ocena dostateczna 

71% - 77%  - ocena plus dostateczna 

78%- 84%  - ocena dobra 

85%- 91%  - ocena plus dobra 

92%- 98% - ocena bardzo dobra 

99%- 100% - ocena plus bardzo dobra 

100% + pytanie dodatkowe - ocena celująca 

 

Z kryteriami wymagań nauczyciel zapoznaje uczniów.  

 

 

Warunki zaliczenia lub poprawy obowiązkowych form kontroli: 

 

1. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie/zapowiedzianej kartkówce, 

uczeń otrzymuje 0, ma on obowiązek napisać zaległe prace pisemne w terminie dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły. W razie niedopełnienia tego obowiązku nauczyciel ma 

prawo wystawić za niezaliczony sprawdzian ocenę niedostateczną; 

2. W przypadku każdej nieobecności na sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

jeżeli w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły nie zaliczy zaległego 

sprawdzianu; w sytuacjach wyjątkowych (przypadki losowe) uczeń ustala inny termin i 

zasady zaliczenia pracy; 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne otrzymuje uczeń do wglądu. Ze sprawdzonymi 

pracami pisemnymi rodzice mogą zapoznać się w szkole u nauczyciela. 

4. Prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany oddać dwa tygodnie od napisania. 



5. Niedostateczna ocena z pracy pisemnej może być poprawiona przez ucznia (jednokrotnie) 

w terminie ustalonym przez nauczyciela  

6. Nie istnieje możliwość poprawienia oceny śródrocznej i rocznej. W takiej sytuacji uczeń 

ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego na zasadach określonych przez 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

7. Prace niepodpisane imieniem i nazwiskiem ucznia nie podlegają ocenie. Uczeń obecny na 

lekcji (na której był sprawdzian lub kartkówka), który nie oddał pracy pisemnej otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

8. Poprawie nie podlegają oceny niedostateczne zdobyte w wyniku własnej nieuczciwości 

(odpisywanie, podpowiadanie) 

 

Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala nauczyciel za pomocą średniej ważonej, 

zgodnie z wagami ustalonymi dla poszczególnych form kontroli. Oceny śródroczne są 

ustalane w następujący sposób: 

 

celujący – 5,51 - 6,00 

bardzo dobry –4,51 - 5,50 

dobry – 3,51 - 4,50 

dostateczny – 2,51 - 3,50 

dopuszczający – 1,51 -  2,50 

niedostateczny – 1,00 - 1,50 

 

Nauczyciel nie ma obowiązku do bezwzględnego stosowania się do powyższych zasad. 

Wpływ na podwyższenie oceny ma także wyraźny progres wiedzy oraz dodatkowa aktywność 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 


