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Biorąc pod uwagę umiejętności i wiedzę ucznia ocenę: 

 

 Celującą (6) powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę wykraczającą poza 

obowiązujący program (dodatkowe lektury, publikacje), uczestniczył z sukcesem w 

olimpiadach i konkursach, aktywnie i twórczo uczestniczył w pracy na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych, samodzielnie redagował prace historyczne, wygłaszał referaty, inspirował 

innych (projekt historyczny), uzyskał średnią wszystkich ocen 5.0 

 Bardzo dobrą (5) powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę obejmującą program 

nauczania, aktywnie i twórczo uczestniczył w pracy na lekcjach, samodzielnie redagował 

prace historyczne, przygotowywał referaty, uzyskał średnią wszystkich ocen powyżej 4.5 

 Dobrą (4) powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę obejmującą program nauczania, 

aktywnie uczestniczył w pracy na lekcjach, uzyskał średnią wszystkich ocen 4.0 

 Dostateczną (3) powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę obejmującą program 

nauczania w stopniu podstawowym, uczestniczył w pracy na lekcjach, uzyskał średnią 

wszystkich ocen 3.0 

 Dopuszczającą (2) powinien otrzymać uczeń, który ma trudności w opanowaniu materiału 

objętego programem nauczania, jednakże wykazuje wolę pracy na lekcji, jest w stanie 

wykorzystać swoją wiedzę w prostych sytuacjach   

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 

1. Rzetelne i estetyczne prowadzenie zeszytu. 

2. Lekcje historii to czas kształtowania odpowiedzialnych postaw: kultury, patriotyzmu i szacunku 

dla Prawdy, Dobra i Piękna (negatywne zachowanie będzie „nagradzane” dodatkową pracą 

intelektualną) 

3. Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej (sprawdziany, bez możliwości 

poprawy), testy, krótkie formy pisemne (kartkówki), analiza map historycznych, odpowiedzi 

ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, referaty i sposób ich 

prezentacji oraz ewent. udział w konkursach i olimpiadach (nie ma poprawy ocen): 

a) odpowiedzi ustne obejmują materiał aktualnie omawiany (z trzech ostatnich lekcji) 

b) pisemna odpowiedź (max 15 min. z trzech ostatnich lekcji) 

c) kartkówki niezapowiedziane max z trzech ostatnich lekcji (bez możliwości poprawy, max 20 

min.) 

d) referaty (wygłoszone będą oceniane wyżej niż odczytane; historyczne prace pisemne) 

e) dbałość o wykonywanie zadań domowych, ćwiczeń, map konturowych (podlegają ocenie) 

f) dłuższe formy pisemne (sprawdziany) są obowiązkowe, obejmują większą część materiału 

/określony dział lub zakres wiedzy historycznej / będą przeprowadzane po uprzednim 

zapowiedzeniu (tydzień-dwa). Nieobecność na sprawdzianie w terminie wymaga świadectwa 

lekarskiego, adnotacji w indeksie (podpis rodziców). Nie przystąpienie do sprawdzianu kończy 

się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. Poprawa ocen niedostatecznych jest 

możliwa w terminie siedmiu dni od otrzymania tejże po uzgodnieniu z nauczycielem. W razie 

trudności obiektywnych nauczyciel może uzgodnić inny termin. 

g) aktywność:   

ndst= 3. minusy 

dop.= 2. minusy 
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dst =  1 minus 

db = 1 plus 

+db= 2 plusy 

bdb = 3 plusy 

h) 1x np. w semestrze 

i) 2x np. = ocena ndst. (1) 

j) 2x bz. ≠ np. 

k) 3x bz. = ocena ndst. (1) 

4. W pracach pisemnych, odpowiedziach ustnych liczy się precyzja i dokładność. 

5. Podstawą wystawiania ocen jest szkolny system oceniania. 

6. Oceny śródroczne i roczne nauczyciel ustala biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych sprawdzianów pisemnych, a w przypadku oceny 

końcowej (rocznej) niekoniecznie oceny śródrocznej.  

 

Treści edukacyjne:  
 

Edukacja historyczna uczniów odbywa się w kilku wymiarach:  

a) intelektualnym: 

wiedza historyczna jest niejednokrotnie poszerzana o dodatkowe treści, co 

pogłębia świadomość historyczną uczniów, mobilizuje do większej pracy, 

rozbudza ciekawość historyczną, zachęca do aktywności  

b) kulturowo-patriotycznym: 

kształtowana świadomość historyczna uczniów opiera się na założeniu, iż 

największą wartością po Bogu jest Ojczyzna, dlatego narodowe 

dziedzictwo i kultura Polski (literatura, język, bohaterowie, rocznice, 

święta patriotyczne) otaczane są szczególnym szacunkiem i troską 

edukacyjną 

c) religijno-moralnym: 

treści edukacyjne zawsze ubogacane są o odniesienie do kultury łacińskiej 

i wartości chrześcijańskich (humanistycznych) związanych z dobrem 

człowieka, społeczności, narodu i ludzkości; największą wartością jest 

Bóg dlatego wszystkie lekcje historii mają kontekst etyczny, po to, by 

uczniowie pogłębiali swoje człowieczeństwo i wzrastali duchowo 

d) osobowościowym: 

lekcje historii to czas kształtowania postaw: odpowiedzialności i 

krytycyzmu wobec rzeczywistości; zgodnie z maksymą Historia jest 

nauczycielką życia, uczniowie uczą się rozumieć historię – wyciągać 

wnioski, oceniać, syntetyzować fakty; historyczna dojrzałość uczniów 

powinna wyrażać się nie tylko w wiedzy ale także w słowie, szacunku dla 

innych, kulturze osobistej i trosce o uczciwość i prawdę  

Treści: 

1. Organizacja pracy: wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.    

2. Odrodzenie i humanizm w Europie 

3. Sztuka renesansu 

4. Odrodzenie w Polsce 

5. Wielkie odkrycia geograficzne 

6. Gospodarka Europy w XVI wieku 

7. Rozwój gospodarczy Polski w XVI wieku 

8. Reformacja i rozłam w Kościele zachodnim 

9. Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce 

10. Ostatni Jagiellonowie na polskim tronie 
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11. Początki wolnej elekcji 

12. Sprawdzian wiadomości  

13. Kultura baroku 

14. Kultura barokowa w Rzeczypospolitej 

15. Różne formy organizacji państwa w Europie w XVII wieku 

16. Rzeczpospolita na początku panowania Wazów 

17. Problem kozacki w Rzeczypospolitej 

18. Potop   najazd szwedzki 1655 1660 r. 

19. Od demokracji szlacheckiej do oligarchii magnackiej  

20. Wojny z Turcją w końcu XVII w. i odsiecz wiedeńska  

21. Sprawdzian wiadomości  

22. Oświecenie w Europie 

23. Społeczeństwo i gospodarka Europy w XVIII wieku 

24. Sztuka klasycyzmu 

25. Niebezpieczne sąsiedztwo – Rosja w XVIII wieku 

26. Niebezpieczne sąsiedztwo – Prusy w XVIII wieku 

27. Niebezpieczne sąsiedztwo – Austria w XVIII wieku 

28. Stany Zjednoczone Ameryki 

29. Wielka Rewolucja Francuska  

30. Sprawdzian wiadomości  

31. Czasy saskie 

32. Oświecenie w Rzeczypospolitej 

33. Czasy stanisławowskie. 

34. Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja i drugi rozbiór  

35. Powstanie kościuszkowskie i utrata niepodległości 

36. Sprawdzian wiadomości  

37. Napoleońska Europa 

38. Między Francją i Rosją – Polacy po utracie niepodległości 

39. Napoleon a ziemie polskie 

40. Podsumowanie zajęć 


