
Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uczniów z historii 

w klasach IV-VIII 

 

I. Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

❖ Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wydarzeń z dziejów Polski i świata. 

❖ Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii. 

❖ Zna najważniejsze nazwiska 

❖ Zna podstawowe wydarzenia 

❖ Zna przyczyny i skutki wybranych wydarzeń 

❖ Potrafi określić kolejność wydarzeń 

❖ Potrafi przyporządkować pojęcia i nazwiska okresowi historycznemu 

❖ Nanosi daty i wydarzenia na oś czasu 

❖ Lokuje wydarzenia w czasie i przestrzeni. 

❖ Wskazuje na mapie miejsca najważniejszych wydarzeń 

 

II. Na ocenę dostateczną uczeń: 

❖ Nazywa poznane epoki i podaje cechy je wyróżniające 

❖ Zna różne systemy organizacji społeczeństw 

❖ Zna daty roczne przełomowych wydarzeń 

❖ Zna przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń 

❖ Rozumie zależność życia człowieka od warunków przyrodniczych. 

❖ Rozumie pojęcia złożone 

❖ Zna podstawowe formy życia społecznego w dziejach ludzkich. 

❖ Zna postaci pierwszoplanowe i ich rolę w wydarzeniach. 

❖ Potrafi ułożyć ciąg chronologiczny wydarzeń. 

❖ Dzieli przeszłość na epoki. 

❖ W stopniu podstawowym wykorzystuje różne rodzaje źródeł historycznych. 

❖ Samodzielnie nanosi na oś czasu daty i wydarzenia. 

❖ Z instrukcją nauczyciela wykorzystuję mapę jako źródło informacji. 

❖ Wypowiada własne zdanie na konkretny temat. 

 

III. Na ocenę dobrą uczeń: 

❖ Zna przyczyny i skutki wydarzeń. 

❖ Zna typologię źródeł. 



❖ Zna sposoby funkcjonowania społeczeństw i jednostek w teraźniejszości i w 

przeszłości. 

❖ Rozumie tekst źródłowy. 

❖ Zna postaci historyczne istotne dla losów Polski i świata. 

❖ Pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń i procesów. 

❖ Wykorzystuje różne rodzaje źródeł historycznych. 

❖ Przedstawia wybrane zagadnienia jako proces historyczny. 

❖ Dostrzega i wskazuje związki teraźniejszości z przeszłością. 

❖ Wykorzystuje mapę jako źródło informacji. 

❖ Porządkuje i klasyfikuje fakty wg. Podanych kryteriów. 

❖ Bierze udział w dyskusji, prezentuje własne zdanie. 

 

IV. Na ocenę bardzo dobra uczeń: 

❖ Zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń, faktów i zjawisk. 

❖ Zna i rozumie pojęci związane z poruszana problematyką, a także pojęcia 

abstrakcyjne. 

❖ Zna typologię źródeł oraz pojęcia i terminy dotyczące badania źródeł. 

❖ Rozumie przeciwne interpretacje wydarzeń. 

❖ Zna i rozumie rolę postaci w poszczególnych wydarzeniach i procesach. 

❖ Pamięta daty faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych. 

❖ Samodzielnie interpretuje tekst źródłowy. 

❖ Prawidłowo posługuje się pojęciami. 

❖ W sposób przemyślany przedstawia zagadnienia historyczne. 

❖ Dobiera tekst źródłowy do swojej wypowiedzi. 

❖ Samodzielnie tworzy definicje i formułuje pojęcia. 

❖ Samodzielnie wykorzystuje mapę jako źródło informacji historycznej. 

❖ Formułuje opinię, sądy i oceny, uzasadniając je. 

❖ Samodzielnie zdobywa informacje historyczne z różnych źródeł. 

 

V. Na ocenę celującą uczeń: 

❖ Nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

ale również umie samodzielnie uzyskać wiadomości. 

❖ Systematycznie wzbogaca swoja wiedzę przez czytanie książek i artykułów o treści 

historycznej (odpowiednich do wieku). 

❖ Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania konkretnych problemów, 

zarówno w czasie lekcji jak i pracy pozalekcyjnej. 



❖ Posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego np. w 

odniesieniu do konkretnej epoki lub zagadnienia. Dodatkowa wiedza jest owocem 

samodzielnych poszukiwań lub przemyśleń. 

❖ Spełnia jeden z warunków a lub b: 

a) Bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza 

historyczna, odnosi w nich sukcesy 

b) Jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach 

poznawczych i dydaktycznych. 

❖ Potrafi poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny-skutki); 

umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi na innych 

przedmiotach. Umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski. 

❖ Wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do 

określonych zagadnień z przeszłości. Potrafi udowadniać swoje zdanie używając 

odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielne wiedzy. 

 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

Głównymi formami oceny wiedzy i umiejętności ucznia z historii są: 

a) Sprawdziany- obejmują określoną partię materiału lub dział. Zapowiadane są z 

tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone są powtórzeniem a zakończone 

omówieniem. Omówione i ocenione pozostają u nauczyciela (do wglądu rodziców)  

b) Kartkówki- obejmują materiał z ostatniej lekcji lub pracy domowej- nie musza być 

zapowiadane. Jeśli materiał obejmuje trzy ostanie lekcje- są zapowiadane wcześniej. 

Ocenione i omówione pozostaną u nauczyciela. 

c) Odpowiedzi ustne 

d) Praca w grupach 

e) Prace domowe 

f) Praca na lekcji 

g) Konkursy 

h) Wyniki diagnoz i próbnych egzaminów 

i) Praca i zadania dodatkowe 

 

2. Zasady poprawiania ocen: 
-uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu (termin ustala nauczyciel- obie 

oceny są brane pod uwagę). 

-uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu-  termin ustala nauczyciel, obie oceny 

są brane pod uwagę. 



-ocenę niedostateczna ze sprawdzianu uczeń musi poprawić- termin ustala 

nauczyciel. 

-kartkówki nie podlegają poprawie 

-jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to winien napisać go w ciągu 

tygodnia od dnia powrotu do szkoły- termin ustala z uczniem nauczyciel. 


