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(wyciąg z Podstawy Programowej - HISTORIA - KLASY IV - VIII ) 

 

Cele wychowawcze i rozwojowe 

 

Poznanie ważnych wydarzeo z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza przez dokonania 

wybitnych postaci historycznych; zapoznanie z symbolami narodowymi, paostwowymi  

i religijnymi; wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich. 

Rozbudzanie poczucia miłości do Ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie  

do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięd, kultury oraz języka ojczystego. 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku  

i odpowiedzialności za własne paostwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej. 

Budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonao innych narodów. Rozbudzanie 

zainteresowao własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną. 

Kształtowanie zrozumienia dla takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwośd, piękno 

oraz rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej. Rozwijanie wyobraźni historycznej. 

Kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności 

samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, 

formułowania i wypowiadania własnych opinii. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Chronologia historyczna. 

 

Uczeo odróżnia przeszłośd, teraźniejszośd i przyszłośd; posługuje się podstawowymi 

określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok; 

oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi; umieszcza procesy, zjawiska 

 i fakty historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki przyczynowe i skutkowe; 

dostrzega zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłośd w rozwoju kulturowym. 

 

II Analiza i interpretacja historyczna. 

 

Uczeo krytycznie analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł (w tym 

kartograficznych) próbując samodzielnie wyciągnąd z nich wnioski; lokalizuje w przestrzeni 
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procesy, zjawiska i fakty historyczne wykorzystując mapy i plany w różnych skalach; 

rozróżnia w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; rozumie 

 i potrafi objaśnid związki przyczynowo-skutkowe analizowanych zjawisk i procesów 

historycznych; dostrzega potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia procesów 

zachodzących we współczesności. 

 

 

III Tworzenie narracji historycznej. 

 

Uczeo konstruuje ciągi narracyjne, wykorzystując zdobyte informacje źródłowe; 

posługuje się pojęciami historycznymi i potrafi wyjaśnid ich znaczenie; przedstawia 

argumenty uzasadniające własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci 

historycznych; tworzy krótkie i długie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, 

prezentację. 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

1) Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia 

- prace klasowe (sprawdziany) – całogodzinne, obejmujące wiadomości i umiejętności 

dotyczące określonego działu kartkówki – trwające ok. 15 minut z materiału bieżącego 

obejmujące zakres trzech ostatnich lekcji, najczęściej zapowiadane przez nauczyciela,        

- niezapowiedziane kartkówki – obejmujące materiał z ostatniej lekcji,  

- wypowiedzi ustne uczniów – obejmujące materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji 

       - aktywnośd uczniów na lekcji – oceniana poprzez „+” (każde 4 „+” w zestawieniu      

   śródrocznym lub koocoworocznym daje ocenę bardzo dobrą z aktywności, a każde cztery „-

   ” – ocenę niedostateczną), 

      - zadania domowe, 

      - referaty, prezentacje, 

      - karty pracy - wykonywane na lekcji lub zadane jako praca domowa,  

      - praca w grupach, 

      - przygotowanie pomocy naukowych (gazetek ściennych, plansz twórczych, oryginalne 

rozwiązywanie problemów, wykonanie dodatkowych zadao nieprzewidzianych programem 

nauczania, udział w konkursach, apelach patriotycznych), 
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     - zeszyt przedmiotowy- zarówno systematycznośd jak i starannośd prowadzenia. 

 

Uczeo nie musi otrzymad oceny za każde z ww. kryteriów w ciągu jednego semestru/ roku 

szkolnego. 

 

2) Harmonogram pisemnych prac klasowych 

Prace klasowe są zapowiedziane co najmniej tydzieo wcześniej, a zapowiedź terminu 

klasówki nie może stad się pretekstem do nieobecności w szkole. Prace klasowe oraz 

zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Zaliczenie sprawdzianu, podczas którego uczeo 

był nieobecny, następuje w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu ucznia do szkoły (termin 

zaliczenia należy ustalid z nauczycielem; jeżeli uczeo nie stawi się w wyznaczonym terminie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną). Prace klasowe poprzedzane są powtórzeniem. Wszystkie 

oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodzica /prawnego opiekuna. Jeżeli uczeo 

ewidentnie unika napisania testu, nauczyciel na prawo sprawdzid jego wiedzę na najbliższej 

lekcji, na której uczeo jest obecny. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie 

prac pisemnych. 

 

3) Kryteria oceniania prac klasowych, kartkówek oraz prac domowych 
 

  98- 100%          celujący 

 
  97- 90%  bardzo dobry 

 
  89- 75% dobry 

 
  74- 50% dostateczny 

 
  49- 30% dopuszczający 

 
  29- 0% niedostateczny  

Ściąganie karane jest oceną niedostateczną. 

 

4) Zasady wglądu uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w pisemne prace kontrolne 

Poprawione i ocenione prace nauczyciel pokazuje, do wglądu, uczniowi pod koniec lekcji.  

Pisemne prace uczniów mogą zostad udostępnione rodzicom (na ich prośbę) w trakcie      

szkolnych spotkao z nauczycielem. Prace uczniów są przechowywane do kooca danego 

roku szkolnego. 
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5) Możliwość poprawiania ocen 

Ocena z historii jest wynikiem całosemestralnej/ całorocznej pracy ucznia i nie może byd 

wynikiem jednorazowej odpowiedzi/ sprawdzianu w ramach poprawy oceny, np.: na 

koniec semestru lub roku szkolnego. Oceny niedostateczne lub niepożądane        

z kartkówek nie podlegają poprawie. (w uzasadnionych sytuacjach o możliwości 

poprawy decyduje nauczyciel). Uczeo ma prawo do jednokrotnej poprawy każdej oceny 

niedostatecznej lub niepożądanej tylko z godzinnych prac klasowych. Poprawa następuje 

w ciągu dwóch tygodni od otrzymania ww. oceny (termin poprawy należy ustalid  

z nauczycielem). Prace klasowe poprzedzane są powtórzeniem. Ocena, uzyskana przez 

ucznia z poprawy pracy klasowej, jest oceną ostateczną, nawet jeśli jest niższa. Stopieo 

uzyskany podczas poprawy prac pisemnych zostanie wpisany do dziennika lekcyjnego 

obok pierwszego stopnia (ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana) 

 

Uczeo ma prawo do: 

nieprzygotowania do lekcji – 2 razy w semestrze; 

braku pracy domowej lub braku zeszytu, zeszytu dwiczeo – 2 razy w semestrze; 

(o nieprzygotowaniu uczeo informuje nauczyciela przed rozpoczęciem zajęd;  

po wykorzystaniu limitu uczeo za każde np lub bz otrzyma ocenę niedostateczną) 

Uczeo ma obowiązek prowadzid zeszyt przedmiotowy i zeszyt dwiczeo, które są  

do wglądu nauczyciela. 

Jeżeli uczeo był nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnid zaległe notatki i prace 

domowe w zeszycie przedmiotowym i zeszycie dwiczeo. 

Dla uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych przewidziany jest tryb pracy 

zgodny z opinią i zaleceniami PPP. 

Wymagania edukacyjne z historii w zakresie wiadomości i umiejętności  

w poszczególnej klasie są – do wglądu - u nauczyciela przedmiotu oraz stanowią załączniki 

do niniejszego dokumentu. 

 


