
WIEDZA   O   SPOŁECZEŃSTWIE 

OBSZARY   AKTYWNOŚCI   UCZNIA   PODLEGAJĄCE   OCENIANIU. 

- PRACA NA LEKCJACH – aktywność, poprawne wykonywanie ćwiczeń, 

- PRACE   PISEMNE -  prace domowe, sprawdziany poprzedzone lekcją powtórzeniową, krótkie 

kartkówki, 

- PRACA  W  GRUPACH , 

- ZESZYT   PRZEDMIOTOWY, 

- PRACE   DŁUGOTERMINOWE, 

- KONKURSY w klasie III 

- PRASÓWKI w klasie III 

 

KRYTERIA  OCENIANIA 

NA OCENĘ  DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: 

- motywowany przez nauczyciela wykonuje proste polecenia, 

- potrafi odtworzyć w sposób niepełny podstawowe wiadomości, 

- przy pomocy nauczyciela określa podstawowe pojęcia, rozpoznaje zjawiska i procesy, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na poziomie, który pozwoli mu opanować elementy treści 

podstawowej w realizacji następnego etapu nauczania. 

 

NA   OCENĘ   DOSTATECZNĄ  UCZEŃ: 

- prezentuje wiedzę fragmentaryczną, ale przedstawia ją samodzielnie, 

- właściwie rozumie polecenia nauczyciela, 

- w stopniu podstawowym opanował wymagane umiejętności, 

- poprawnie wykonuje proste ćwiczenia, 

- uczestniczy w pracach zespołowych, 

- potrafi w stopniu podstawowym selekcjonować wiadomości. 



NA   OCENĘ   DOBRĄ   UCZEŃ : 

- chętnie stosuje się do poleceń nauczyciela 

- wyjaśnia swoimi słowami omawiane zagadnienia, 

- systematycznie przygotowuje się do lekcji i sprawdzianów, 

- rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych, formułuje wnioski, 

- często wykazuje aktywność w czasie lekcji, 

- potrafi przedstawić argumenty uzasadniające własne stanowisko, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- konstruktywnie współpracuje z grupą. 

NA   OCENĘ   BARDZO   DOBRĄ   UCZEŃ: 

- prezentuje w sposób pełny materiał przewidziany programem, 

- samodzielnie podejmuje trudniejsze zadania, 

- swobodnie korzysta z różnorodnych źródeł, 

- posługuje się przeznaczonym na danym etapie aparatem pojęciowym, 

- twórczo uczestniczy w pracy zespołowej, 

- wyraża zainteresowanie przedmiotem, 

- potrafi samodzielnie formułować opinie i oceny oraz prawidłowo je argumentować, 

- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

NA   OCENĘ   CELUJĄCĄ UCZEŃ: 

- spełnia wszystkie wymogi przewidziane na ocenę bardzo dobrą, 

- prezentuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza program szkolny, 

- wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

- czerpie wiedzę z różnych źródeł i potrafi ją twórczo przetwarzać, 

- biorąc udział w konkursach odnosi sukcesy. 

  



WARUNKI   I TRYB   UZYSKANIA   WYŻSZEJ   NIŻ   PRZEWIDYWANA   

ROCZNEJ   OCENY   KLASYFIKACYJNEJ   Z OBOWIĄZKOWYCH   I   

DODATKOWYCH  ZAJĘĆ. 

1. Zgodnie z obowiązującym w szkole WSO uczeń ma prawo napisać 

sprawdzian jeszcze raz lub odpowiedzieć jeszcze raz, jeżeli otrzymał ocenę 

niedostateczną. Zgodnie z zasadami pracy obowiązującymi na moich lekcjach 

– wszyscy uczniowie otrzymują je na pierwszej lekcji w roku i omawiamy je 

wspólnie – jeżeli ktoś nie pisał sprawdzianu lub kartkówki w przewidzianym 

terminie musi zaległość nadrobić. W ten sposób wszyscy uczniowie mają 

równa liczbę obowiązkowych ocen cząstkowych. 

2. Udział w konkursach kuratoryjnych , a zwłaszcza uzyskanie statusu finalisty 

lub laureata skutkuje wystawieniem na semestr lub koniec roku oceny 

celującej z przedmiotu; 

3. Udział w konkursach szkolnych lub międzyszkolnych skutkuje wpisaniem 

cząstkowych ocen bardzo dobrych lub celujących z przedmiotu w semestrze, 

gdy konkurs miał miejsce. 

4. Wykonywanie dodatkowych prac dla zainteresowanych historią , a 

proponowanych przez nauczyciela skutkuje wpisaniem cząstkowych ocen 

bardzo dobrych lub celujących z przedmiotu. 

5. Systematyczny udział w zajęciach kółka historycznego i przygotowywanie 

zadań przewidzianych przez program skutkuje wpisaniem ocen bardzo 

dobrych lub celujących z przedmiotu. 

 

Ubiegać się o ocenę wyższą od przewidywanej można, gdy spełniło się punkty 

od 1 do 5. Nie muszą być wszystkie, wystarczą dwa. 

Jeżeli uczeń napisał wszystkie sprawdziany przewidziane w ciągu semestru i 

nie uzyskał z nich ocen zadowalających jego ambicję, a nie wypełnił dwóch z 

wymienionych wyżej punktów , to nie przewiduję możliwości wystawienia 

oceny wyższej od przewidywanej na semestr lub koniec roku. Ocena 

śródroczna lub roczna jest oceną  pracy przez kilka miesięcy. 

 

Danuta Lewińska 

Historia 

Wiedza o społeczeństwie 

  



SPOSOBY   SPRAWDZANIA   OSIĄGNIĘĆ   EDUKACYJNYCH   UCZNIÓW 

( HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  ORAZ  ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE ) 

STOSOWANE  PRZEZ   DANUTĘ   LEWIŃSKĄ NAUCZYCIELKĘ 

W   GIMNAZJUM NR 3. 

 

1. Systematycznie przeprowadzane kartkówki  ( najczęściej co 3-4 lekcje); 

2. Systematycznie przeprowadzane sprawdziany ( na zakończenie każdego 

działu tematów); 

3. Systematycznie zadawana i kontrolowana praca domowa; 

4. Ocenianie aktywnego udziału w lekcjach koralikami/punktami, następnie 

wpisywanie ocen za aktywność; 

5. Ocenianie odpowiedzi ustnych; 

6. Ocenianie dodatkowych prac proponowanych przez nauczyciela; 

7. Ocenianie pracy w grupach ( kryteria oceny są podawane za każdym razem 

wraz z instrukcją pracy); 

8. Oceny z dodatkowej aktywności: koło historyczne,  udział w „Nocy 

Muzeów”, udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach. 



GIMNAZJUM NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, WARSZAWA, UL. CHEŁMSKA 23. 

         Szczegółowe kryteria wystawienia 
oceny z historii.      

 
 

Danuta lewińska 

 

 

 

 

  

 



               Wiedza           Umiejętności                                 Aktywność 

 Ocena dopuszczająca - wymagania konieczne  

Uczeń dysponuje niepełną, fragmentaryczną wiedzą 

określoną programem; znaczenie prostych pojęć 

potrafi wyjaśnić przy pomocy nauczyciela; w 

minimalnym stopniu opanowuje zagadnienia 

omawiane na lekcjach; poważne braki w wiedzy 

historycznej może usunąć w dłuższym czasie; 

Przy pomocy nauczyciela lub kolegów 

potrafi wykonać proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności 

wymaganych w procesie uczenia się historii: 

szeregowanie wydarzeń w ciągach chronologicz- 

nych, rozróżnianie podstawowych typów źródeł, 

rozumienie prostego tekstu źródłowego; 

Jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza 

w ich prowadzeniu; włącza się do pracy pod 

nadzorem nauczyciela; przy dużej pomocy  

nauczyciela potrafi odtworzyć efekty pracy kolegów i 

odwzorować zaprezentowane przez nich elementy 

wiedzy; 

 Ocena dostateczna - wymagania podstawowe  

Opanował podstawowe elementy wiadomości 

programowych pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień omawianych na lekcjach; 

zna i rozumie podstawowe pojęcia; zna podstawowe 

źródła wiedzy o przeszłości; 

wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji; 

potrafi wiązać elementy tradycji z życiem 

współczesnym;  w pracach pisemnych popełnia błędy 

merytoryczne, które potrafi samodzielnie poprawić 

po uwagach nauczyciela; 

Ma umiejętności określone dla poziomu wymagań 

koniecznych, a ponadto:  

sytuuje wydarzenia w czasie i przestrzeni oraz w 

związkach przyczynowo - skutkowych; potrafi pod 

kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych  

źródeł informacji historycznej; potrafi wykonać 

proste zadania pisemne oparte na podręczniku; 

Współpracuje z grupą w realizacji zadania przy 

wsparciu kolegów i nauczyciela; 

w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadyczną 

( pracuje bez zapału, ale nie przeszkadza innym ); 

 Ocena dobra - wymagania rozszerzające  



Zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na 

lekcji; zna i rozumie większość pojęć; prawidłowo 

posługuje się terminologią historyczną; odtwarza 

fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie 

źródeł i literatury; rozumie treść faktów 

historycznych oraz ich przyczyny i skutki;  dobrze 

opanował wiedzę wymaganą programem, umie 

powtórzyć i uogólnić to, co usłyszał od nauczyciela 

lub przeczytał w podręczniku; 

Ma umiejętności określone dla poziomu wymagań 

podstawowych, a ponadto: potrafi wykorzystać 

zdobytą wiedzę do uzasadnienia swojego stanowiska 

i argumentowania prezentowanych ocen przeszłości; 

potrafi samodzielnie poszukiwać związków 

przeszłości z teraźniejszością i dostrzegać analogie 

historyczne; dobrze posługuje się mapą historyczną; 

potrafi pod kierunkiem nauczyciela analizować teksty 

źródłowe i porównywać dostrzeżone w nich zjawiska; 

potrafi samodzielnie opracować na piśmie 

zagadnienie historyczne wskazane przez nauczyciela; 

Czynnie uczestniczy w lekcji; wykonuje polecenia 

nauczyciela; aktywny na lekcji; choć nie jest 

pomysłodawcą, realizuje chętnie cudze pomysły; 

zadania powierzone przez nauczyciela lub przez 

grupę wykonuje samodzielnie; pomaga innym, nigdy 

nie przeszkadza w pracy; 

 

 

 

 Ocena bardzo dobra - wymagania dopełniające  

Opanował materiał przewidziany programem; do- 

strzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia 

społecznego ( państwo, przemiany w gospodarce, 

strukturze społecznej, obyczajowości, sztuce itp. ); 

zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na 

lekcjach, potrafi się nimi posługiwać w różnych 

sytuacjach; rozwiązuje dodatkowe zadania, zlecone 

przez nauczyciela , o średnim stopniu trudności; 

Ma  umiejętności określone dla poziomu wymagań 

na ocenę dobrą, a ponadto: 

sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i 

wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji; 

samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy 

postawione przez nauczyciela; potrafi dotrzeć do 

dodatkowych źródeł informacji; próbuje 

interpretować źródła, porównuje relacje stron, 

ocenia ich wiarygodność i przydatność;  integruje 

wiedzę uzyskaną ze źródeł różnego typu oraz potrafi 

ją wyrazić w formie ustnej bądź pisemnej; potrafi 

poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-  

skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą 

programem nie tylko z zakresu historii, ale również 

pokrewnych przedmiotów; potrafi dobrze 

Bierze czynny udział w debatach, dyskusjach; 

podejmuje i wykonuje zadania o charakterze 

dobrowolnym; bierze udział w konkursach 

historycznych lub wymagających wiedzy i 

umiejętności historycznych; wykazuje się aktywną 

postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia 

wykonania dodatkowych zadań, aktywnie 

uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych 

przez grupę; często wykazuje własną inicjatywę; 



argumentować swoje wypowiedzi, oceniać zjawiska, 

procesy i wydarzenia oraz uogólniać zdobytą wiedzę; 

 Ocena celująca - wymagania wykraczające poza 

program nauczania 

 

Ma wiedzę wykraczającą poza obowiązkowe 

wymagania programowe i potwierdza ją w toku 

pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej ; rozwija i 

dokumentuje własne zainteresowania historyczne; 

dodatkowa wiedza ( np. dotycząca wybranej epoki, 

kraju, regionu lub zagadnienia ) jest owocem 

samodzielnych poszukiwań i przemyśleń;  

systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez czytanie 

książek i artykułów o treści historycznej; 

Ma umiejętności określone dla poziomu wymagań 

dopełniających, a ponadto: potrafi samodzielnie 

znaleźć źródło wiadomości i skorzystać z niego;  

potrafi powiązać problematykę historyczną z 

zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji innych 

przedmiotów;  umie powiązać dzieje własnego 

regionu z dziejami Polski lub powszechnymi;  wyraża 

samodzielny , krytyczny stosunek do określonych 

zagadnień  z przeszłości; potrafi udowodnić swoje 

zdanie używając odpowiedniej argumentacji, 

wyjaśnić przyczyny zjawisk historycznych, 

interpretować to, co usłyszy lub przeczyta, 

syntetyzować szczegółowe informacje; 

Autentycznie zainteresowany tym, co dzieje się w 

toku zajęć lekcyjnych; aktywny udział w pracy koła 

historyków; podejmuje się realizacji różnych zadań, 

wykazuje inicjatywę i pomysłowość, służąc swą 

wiedzą członkom grupy uczniowskiej;  osiąga sukcesy 

w konkursach przedmiotowych i olimpiadach 

historycznych; podejmuje się  opracowania 

materiałów o dużych walorach poznawczych, 

służących innym uczniom. 

 

               Ocena niedostateczna  

Nie zna podstawowych pojęć historycznych; nie 

opanował  na poziomie koniecznym zagadnień 

poruszanych na lekcji;  braki wiedzy są na tyle duże, 

iż nie rokują one nadziei na ich usunięcie, nawet w 

dłuższym okresie przy pomocy nauczyciela; wyraźny 

brak zainteresowania przedmiotem; 

Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać 

prostych poleceń wymagających zastosowania treści 

faktów historycznych, elementarnych pojęć i 

prostych umiejętności; nie potrafi powtórzyć nawet 

fragmentów opracowanego na lekcji materiału 

historycznego; nie rozumie prostych związków 

między faktami historycznymi, a także ich przyczyn i 

skutków. 

Odmawia wykonywania zadań postawionych przez 

nauczyciela lub realizowanych przez grupę;  swoją 

postawą uniemożliwia pracę innym; 

 

KRYTERIA   OCENIANIA   NA  LEKCJACH  HISTORII  I   WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 



Ocena celująca 

 Wiedza ucznia wykracza poza treści podstawy programowej, dostrzega złożoność procesów historycznych. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w 

rozwiązywaniu nowych problemów. Uczeń potrafi samodzielnie oceniać fakty, precyzyjnie wyraża swoje myśli, biegle posługuje się mapą, samodzielnie 

odnajduje związki skutkowe. Stale poszerza swoją wiedzę. Potrafi kierować pracą zespołu zadaniowego. Uczestniczy w szkolnych i poza szkolnych konkursach 

i olimpiadach. 

Ocena bardzo dobra 

 Uczeń przyswoił treści podstawy programowej w stopniu wyczerpującym. Aktywnie uczestniczy w lekcji, przewodzi zespołowi zadaniowemu, jest 

krytyczny przy wykorzystaniu źródeł historycznych, uczestniczy w szkolnych konkursach,  podejmuje się zadań dodatkowych i starannie je wykonuje, 

prawidłowo stosuje słownictwo historyczne, zagadnienia historyczne przedstawia jako ciąg przyczynowo-skutkowy. 

Ocena dobra 

 Uczeń dość dobrze opanował treści podstawy programowej, ale widoczne są braki w jego wiedzy i umiejętnościach. Jest aktywny na lekcjach, zadania 

trudne wykonuje z pomocą nauczyciela, poprawnie interpretuje teksty źródłowe, potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł. 

Ocena dostateczna 

 Wiedza ucznia jest niepełna, fragmentaryczna. Pod kierunkiem nauczyciela zdobywa podstawowe informacje, sytuuje je w czasie i przestrzeni. 

Wykazuje się niewielką aktywnością na zajęciach , nie potrafi interpretować wydarzeń historycznych w ciągu przyczynowo-skutkowym. 

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń ma duże braki w wiadomościach podstawowych. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje zadania o małym stopniu trudności, nie potrafi łączyć 

posiadanej wiedzy w logiczną całość. Jego postawa na lekcji jest bierna, jednakże podejmuje próby poszerzenia wiedzy i umiejętności. 

Ocena niedostateczna 

 Uczeń ma tak duże braki w wiedzy i umiejętnościach,  że nie potrafi ich pokonać nawet przy pomocy nauczyciela. Jego postawa na zajęciach jest  

pasywna , ma trudności w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu, nie wykonuje zadań domowych ani żadnych dodatkowych prac. 


