Wymagania edukacyjne - Historia i społeczeństwo
Propozycja kryteriów na poszczególne oceny:
NIEDOSTATECZNY
Uczeń:
 ma wyraźne braki w podstawowych wiadomościach i nie osiągnął poziomu wiedzy i umiejętności,
umożliwiającego mu opanowywanie kolejnych treści kształcenia przedmiotowego;
 nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem;
 notorycznie nie przygotowuje się do lekcji;
 nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela;
 odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością podczas lekcji;
 nie uczestniczy w dyskusjach;
 nie potrafi współpracować w zespole;
 podczas wypowiedzi nie przykłada uwagi do dbałości o język ojczysty;
 podczas wypowiedzi przejawia nietolerancję, rasizm, szowinizm wobec dokonań innych narodów, ras,
kultur, religii.
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
 opanował w stopniu niewielkim wiadomości i umiejętności programowo przewidziane przez
nauczyciela, ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi je
nadrobić;
 rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;
 przejawia gotowość współpracy z nauczycielem;
 odpowiada na proste pytania;
 korzysta z nieskomplikowanych źródeł informacji, w tym z zakresu technologii komunikacyjnoinformacyjnej;
 w wypowiedziach ustnych i pisemnych uwzględnia chronologię;
 wyjaśnia pojęcia historyczne przy użyciu pomocy naukowych;
 rozpoznaje okresy w dziejach;
 podejmuje próby współpracy przy zadaniach zespołowych;
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób problemowy, syntetyczny i przekrojowy,
wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
 udziela odpowiedzi z dbałością o język ojczysty;
 stara się odnosić krytycznie do wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu;
 dostrzega problem łamania praw człowieka;
 wykazuje się postawą patriotyczną.
DOSTATECZNY
Uczeń:
 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności programowo przewidziane przez
nauczyciela;
 ma kłopoty w przyswajaniu treści kształcenia;
 przejawia zmienną aktywność podczas zajęć lekcyjnych;
 rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności;
 podaje niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń historycznych;
 podejmuje próby porównywania, selekcjonowania faktów i informacji uzyskanych z różnych źródeł, w
tym z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnej;
 dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi;
 współpracuje z nauczycielem;
 konstruuje wewnętrznie uporządkowane wypowiedzi ustne i pisemne, poprawnie używa dat i pojęć
historycznych;
 podejmuje współpracę w grupie przy zadaniach zespołowych;
 wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w celu prezentowania
podstawowej wiedzy wyniesionej z lekcji historii;
 posługuje się poznaną terminologią w sposób zgodny z zasadami języka polskiego;
 podejmuje próbę sformułowania ocen wydarzeń historcznych;







dostrzega nieprawidłowość wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu;
odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii;
dostrzega przejawy łamania praw człowieka;
jest świadomy posiadania własnych praw;
wykazuje się patriotyzmem, w tym lokalnym.

DOBRY
Uczeń:
 w sposób niepełny opanował zakres wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez
nauczyciela programie nauczania przedmiotu;
 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, dokonując ich selekcji i
analizy;
 potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym;
 stosuje terminy i pojęcia historyczne;
 współpracuje w zespole i aktywnie pracuje w grupie;
 ma ogólną wiedzę faktograficzną, natomiast w zakresie niektórych zagadnień prezentuje wiedzę
szczegółową;
 dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;
 wie, że niektóre wydarzenia, postacie i fakty były interpretowane na różne sposoby i potrafi
zasugerować możliwe tego przyczyny;
 wybiera i porządkuje informacje z różnych źródeł, konstruując poprawnie ułożoną wypowiedź;
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób przekrojowy, wykorzystując nowoczesne
technologie informacyjno-komunikacyjne;
 uczestniczy w dyskusjach z zachowaniem zasad kultury, tolerancji oraz poprawnego i logicznego
argumentowania;
 potrafi współpracować w zespole w celu wykonania powierzonych mu zadań oraz planować zadania;
 konstruuje wypowiedzi w sposób zgodny z zasadami języka polskiego;
 dokonuje prostych ocen zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności
wyniesionych z zajęć historii;
 dstrzega nieprawidłowość wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu;
 odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii;
 dostrzega i potępia przejawy łamania praw człowieka;
 jest świadomy posiadania własnych praw;
 wykazuje się patriotyzmem, w tym lokalnym.
BARDZO DOBRY
Uczeń:
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela
programie nauczania;
 wykazuje dużą aktywność podczas zajęć lekcyjnych;
 rozwiązuje samodzielnie zadania, wymagające zastosowania wiedzy w sytuacji problemowej;
 bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów, potrafi podawać argumenty i bronić swoich racji;
 potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne;
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę przy ocenie bieżących wydarzeń;
 wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia;
 sprawdza i analizuje przyczyny i skutki wydarzeń oraz dostrzega związki miedzy nimi;
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł, w tym z zakresu
technologii komunikacyjno-informacyjnej;
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób syntetyczny i przekrojowy, wykorzystując
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
 potrafi współpracować w zespole w celu wykonania powierzonych mu zadań oraz planować zadania;
 posługuje się poznaną terminologią w sposób zgodny z zasadami języka polskiego;
 formułuje oceny zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z
zajęć historii;
 wykorzystuje dostępne dane statystyczne do opisu problemów historycznych;
 przejawia krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu;
 odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii;
 jest uwrażliwiony na przejawy łamania praw człowieka;




ma świadomość własnych praw;
wykazuje się postawą patriotyczną oraz poczuciem więzi ze społecznością lokalną.

CELUJĄCY
Uczeń:
 w wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości
wykraczające poza program danej klasy;
 umie samodzielnie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę;

samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania;
 w swoich dociekaniach historycznych jest samodzielny i niezależny;
 zna oceny historiografii dotyczące różnych wydarzeń historycznych, postaci i faktów;
 umie bronić swoich poglądów, podając merytoryczne argumenty;
 samodzielnie wyszukuje, wartościuje i wyróżnia źródła informacji, w tym z zakresu technologii
komunikacyjno-informacyjnej, krytycznie je wykorzystując w celu sformułowania wniosków i poparcia
ich dowodami;
 sprawnie wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów;
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób problemowy, syntetyczny i przekrojowy,
wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
 pełni funkcje lidera i inicjuje prace w zespole oraz podczas dyskusji;
 dba o poprowaność językową wypowiedzi ustnych oraz pisemnych;
 samodzielnie wykorzystywuje wiedzę historyczną do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a
także do formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa;
 dokonuje samodzielnych oceny zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności
wyniesionych z zajęć historii;
 wykorzystuje dostępne dane statystyczne o charakterze historycznym, zgodnie z zasadami matematyki;
 wykazuje się postawą krytyczną wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu;
 odnosi się z szacunkiem do dokonań innych narodów, ras, kultur i religii;
 jest uwrażliwiony na przejawy łamania praw człowieka;
 ma świadomość własnych praw;
 wykazuje się postawą patriotyzmu oraz poczuciem więzi z lokalną społecznością.
NIEKLASYFIKOWANY (NKL): będzie uczeń, który opuścił 50% i więcej jednostek lekcyjnych w semestrze.

Szczegółowe kryteria oceniania:
Ocena bardzo dobry >90%
Ocena dobry 89% - 76%
Ocena dostateczny 75% - 56%
Ocena dopuszczający 55%-40%
Ocena niedostateczny < 40%

