
Kryteria ocen historia, oraz historia i społecze ństwo 
Kryteria ocen: 
 
1. Wymagania na ocenę dopuszczaj ącą  

Uczeń:  
• rozumie polecenia nauczyciela, choć w niepełnym stopniu, 
• opanował podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie w stopniu ograniczonym,  
• potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania, 
• jest w stanie, z pomocą nauczyciela, zaprezentować wyniki swojej pracy ustnie i pisemnie, 
• opanował wiedzę określoną w programie w niepełnym zakresie, 
• korzystając z pomocy nauczyciela, nazywa oraz klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, procesy, osoby, 

podstawowe dokumenty, 
• wypełnia druki urzędowe.  

2. Wymagania na ocenę dostateczn ą 
Uczeń:  

Opanował wymagania na ocenę dopuszczającą oraz 
• opanował podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie,  
• rozumie polecenia, 
• potrafi samodzielnie wykonać proste zadania, 
• odnajduje podstawowe informacje w różnych źródłach, 
• umie hierarchizować i selekcjonować poznane fakty i  zjawiska, 
• bierze udział w pracach zespołowych i jest aktywny we współpracy, 
• samodzielnie przedstawia wyniki własnej pracy zarówno ustnie jak i pisemnie, 
• potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w praktyce, 
• poprawnie pisze pisma, wnioski, skargi. 

3. Wymagania na ocenę dobr ą 
Uczeń: 
Opanował wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną oraz  

• opanował wiedzę określoną w programie, 
• poprawnie i zrozumiale prezentuje zagadnienia omawiane na lekcji, 
• formułuje wnioski, 
• jest aktywny na lekcji, 
• umie wykorzystać wiedzę w praktyce w sposób poprawny, 
• formułuje własne stanowisko i go broni na forum, 
• interpretuje dane zawarte w różnych źródłach informacji i na tej podstawie potrafi rozwiązać konkretny 

problem, 
• przejawia zainteresowanie tematem lekcji. 

4. Wymagania na ocenę bardzo dobr ą 
Uczeń:  
Opanował wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą oraz 

• opanował pełną wiedzę z zakresu podstawy programowej i potrafi ją wykorzystać w różnych sytuacjach, 
• samodzielnie szuka informacji, potrafi je hierarchizować, selekcjonować oraz analizować,  
• ocenia rozmaite zjawiska oraz uzasadnia własne zdanie, 
• skutecznie wykorzystuje poznaną wiedzę oraz opanowane umiejętności w życiu publicznym,  
• wykazuje się aktywnością na forum klasy, szkoły oraz poza nią.  

5. Wymagania na ocenę celuj ącą 
Uczeń:  
Opanował wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz 

• uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,  
• wykazuje się aktywnością na terenie szkoły oraz poza nią,  
• chętnie podejmuje się zadań dodatkowych, 

samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy i proponuje rozwiązania nietypowe,  
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy. 
 

6. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 



1) celujący (6); 

1) bardzo dobry (5); 

2) dobry plus (4+); 

3) dobry (4); 

4) dostateczny plus (3+); 

5) dostateczny (3); 

6) dopuszczający (2); 

7) niedostateczny (1), 

Przyjmuje się poniższe kryteria przeliczania punktów uzyskanych przez ucznia na stopień szkolny: 

kryteria ocena 

mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów niedostateczny 

od 40% do mniej niż 50% dopuszczający 

od 50% do mniej niż 65% dostateczny 

od 65% do mniej niż 70% plus dostateczny 

od 70% do mniej niż 85% dobry 

od 85% do mniej niż 90% plus dobry 

od 90% do mniej niż 100% bardzo dobry 

od 100%  celujący 

  

 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

8) celujący (6); 

9) bardzo dobry (5); 

10) dobry (4); 

11) dostateczny (3); 

12) dopuszczający (2); 

13) niedostateczny (1), 

Kryteria uzyskania poszczególnych ocen: 

 

kryteria (średnia ważona) ocena 

poniżej 2,0 niedostateczny 

od 2,0 do mniej niż 2,6 dopuszczający 

od 2,6 do mniej niż 3,6 dostateczny 

od 3,6 do mniej niż 4,6 dobry 

od 4,6 do mniej niż 5,4 bardzo dobry 

od 5,4 celujący 

 

 


