
Przedmiotowy system oceniania z historii 

 

 dla klasy VI Szkoły Podstawowej w Kończewicach 

1. Cele oceniania:  

o diagnoza osiągnięć uczniów: 

 dostarczanie uczniowi informacji o tym , czy aktywność i postępy w 

nauce prowadzą go do założonego celu, 

 dostarczanie uczniowi informacji o postępach i trudnościach w nauce, 

posiadanych wiadomościach i umiejętnościach oraz wskazanie braków, 

 dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach dziecka, 

o wspieranie rozwoju ucznia: 

 umożliwienie uczniowi poprawy ( nadrobienia ) w/w zaległości, 

motywowanie ucznia do systematycznej pracy i osiąganie coraz 

lepszych wyników w nauce, 

 wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijania poczucia 

odpowiedzialności za osobiste postępy bądź ich brak, 

o motywowanie ucznia do pracy, 

o informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: 

 ustalenie stopnia opanowania wiedzy, 

 zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności, 

 zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania, 

 dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiąganych przez 

ucznia umiejętności w celu przedsięwzięcia odpowiednich środków 

pomocy w nauce, 

 przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzania umiejętności ( 

sprawdziany końcowe ). 

1. Oceny stosowane w ocenianiu – zgodne ze statutem szkoły.  

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  

 

 ocena niedostateczna – uczeń nie opanował podstawowych umiejetności – praca z 

mapą, osią czasu, tekstem źródłowym, ikonografiką. Nawet przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi wykonać najprostszych zadań 

 ocena dopuszczająca – uczeń: 

• Zna postać: Leonarda da Vinci. 
• Zna pojęcie: odrodzenie (renesans),  
• Rozumie znaczenie wynalezienia druku. 
• wyjaśnić, za pośrednictwem jakich środków w średniowieczu przekazywano informacje. 
• Zna postać: Marcina Lutra. 
• Zna pojęcia: luteranizm (Kościół luterański), reformacja, kalwinizm (Kościół kalwiński), anglikanizm, 
 

 
• zna datę: 1492, 
• zna postać: Krzysztofa Kolumba, 
• zna przykłady roślin i zwierząt sprowadzonych z Ameryki do Europy i odwrotnie. 
• Rozumie pojęcie: Indianie, 
• Wie na czym polega znaczenie odkrycia Ameryki oraz drogi morskiej do Indii. 



• największe zabytki polskiego renesansu, w tym we własnym regionie, 

• Zna postać: Jana III Sobieskiego 
• Rozumie co zadecydowało o wyborze Jana Sobieskiego na króla Rzeczpospolitej. 

• postać: Tadeusza Kościuszki, 

• Zna datę: 1572, 
• Zna postacie: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Bony, 
• ramy chronologiczne czasów zygmuntowskich i złotego wieku. 
• Rozumie znaczenie pojęcia: złoty wiek. 
• Potrafi wyjaśnić, w czym przejawiał się złoty wiek w dziejach państwa polsko--litewskiego. 
• Rozumie znaczenie zdania: „Nie jestem królem waszych sumień”. 
• Potrafi wyjaśnić, co oznacza stwierdzenie: „państwo bez stosów”. 
• przykłady towarów importowanych do Polski i eksportowanych z kraju. 
• Rozumie pojęcia: import, eksport, folwark, pańszczyzna, spichlerz, 
• dlaczego Polskę nazywano spichlerzem Europy. 

• rozumie pojęcie: włoszczyzna. 
• Zna ramy chronologiczne istnienia pierwszej Rzeczpospolitej. 
• Rozumie pojęcia: Korona, Rzeczpospolita. 
• Rozumie pojęcia: wolna elekcja,  artykuły henrykowskie. 
• Potrafi wyjaśnić zasady, na jakich przeprowadzano wolną elekcję. 
• Zna postacie: Stefana Batorego, Jana Zamoyskiego. 
• Zna postać: Zygmunta III Wazy, 
• Potrafi wyjaśnić, kim byli Kozacy, 
• Zna postacie: Bohdana Chmielnickiego,Władysława IV Wazy, Jana II Kazimierza. 
• Rozumie przyczyny niechęci mieszkańców Ukrainy do Polaków 
• Zna daty: 1655–1660, 
• Zna postacie: Stefana Czarnieckiego, Augustyna Kordeckiego. 
• Rozumie pojęcia: potop, wojna szarpana, 
• Rozumie dlaczego oblężenie Jasnej Góry stało się punktem zwrotnym wojny ze Szwecją. 
• Rozumie pojęcia: magnateria, liberum veto. 
• wymienić główne przyczyny słabości Rzeczpospolitej. 

• Zna postać: Ludwika XIV 
• Rozumie pojęcie: absolutyzm., 
• Zna najważniejsze odkrycia i wynalazki XVIII w. 
• Zna pojęcia: oświecenie, umowa społeczna, trójpodział władzy. 
• Potrafi wskazać na mapie położenie Rosji,Prus i Austri 
• postacie: Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego. 
• pojęcia: Indianie, Deklaracja niepodległości. 
• postać: Ludwika XVI, 
• pojęcia: rewolucja francuska, Deklaracja praw człowieka i obywatela, prawa człowieka. 
• pojęcia: jakobini, wielki terror. 
• Zna pojęcia: czasy saskie. 
• Zna datę: 1772, 
• postać: Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
• państwa uczestniczące w I rozbiorze Polski. 
• Potrafi wskazać na mapie tereny odebrane Rzeczpospolitej w trakcie I rozbioru. 
• Rozumie pojęcie: Komisja Edukacji Narodowej (KEN) 
• Zna datę: 3 maja 1791, 
• najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja 
• rozumie pojęcia: Sejm Wielki (Czteroletni), Ustawa rządowa 
• datę: 1793, 

• państwa uczestniczące w II rozbiorze Polski. 
• Zna znaczenie pojęcia: targowica. 
• wskazać na mapie ziemie odebrane Rzeczpospolitej w II rozbiorze. 
• daty: 1794, 1795, 
• państwa uczestniczące w III rozbiorze Polski, 
• pojęcia: Naczelnik powstania, insurekcja kościuszkowska (powstanie kościuszkowskie), kosynierzy. 
• wskazać na mapie ziemie odebrane Rzeczpospolitej w wyniku III rozbioru. 
• postać: Napoleona Bonapartego, 
 



wskazać na mapie zasięg podbojów dokonanych przez Napoleona. 
• postacie: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego. 
• pojęcie: Mazurek Dąbrowskiego. 

  

 ocena dostateczna – uczeń powinien posiadać podstawowa wiedzę faktograficzną, 

czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, 

opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak:, opis, porównanie, 

określenie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w 

kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu  

 ocena dobra –uczeń  powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie 

ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, opanować umiejętności 

przedmiotowe , tj. dokonywać oceny zdarzenia; , umiejętnie posługiwać się mapą, osią 

czasu, korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, dostrzegać 

przyczyny i skutki wydarzeń historycznych  

 ocena bardzo dobra -  uczeń musi wykazać się nie tylko  dużą wiedzą na poziomie 

ponadpodstawowym, lecz także powinien samodzielnie wyciągać wnioski, dostrzegać 

przyczyny i skutki wydarzeń, wyrażać własną opinię , bez problemu posługiwać się 

osią czasu i mapa, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej 

miejscowości, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel i integrować wiedzę 

uzyskaną z różnych źródeł, 

 ocena celująca – uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie rozwiązuje 

problemy; potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji, aby poszerzyć swą wiedzę 

historyczną; zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne; wyraża własne zdanie i 

popiera je logiczną argumentacją; opanował bardzo dobrze materiał przewidziany 

programem. 

 

 

3. Formy sprawdzania wiedzy  

 Sprawdzian w formie testu po każdym omówionym rozdziale – zapowiedziany 

conajmniej tydzień wcześniej, poprzedzony lekcją powtórzeniową 

 

PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY 

1. Początki epoki nowożytnej 

2. Złoty wiek 

3. Rzeczpospolita w XVII wieku 

4. Europa i Ameryka w XVII i XVIII wieku 

5. Ostatnie stulecie Rzeczypospolitej 

6. Okres napoleoński 

 

 Kartkówka z 2 ostatnich tematów. 

 Ocena za aktywność – 3 plusy = ocena celująca 

 Dodatkowe zadania tj. plakaty, albumy itd. 

 Praca w grupie 

 Udział w konkursach przedmiotowych 

• powody rozczarowania Polaków Księstwem Warszawskim. 



 za udział w konkursie międzygminnym ucz. otrzymuje ocenę 6 do dziennika, miejsce na 

podium – ocena wyżej z przedmiotu 

 za udział w apelach o tematyce historycznej– pochwała  i ocena 5 do dziennika 

 

4. Sposób zapowiadania   

Sprawdziany po omówionym  rozdziale zapowiadane są  conajmniej tydzień wcześniej 

– informacja zapisana w dzienniku, uczniowie zapisują do zeszytu wraz z zakresem 

materiału. 

 

Kartkówki obejmują nie więcej niż 2 ostatnie tematy I mogą być zapowiedziane bądź 

nie.  

 

5. Wagi statutowe i indywidualne (przedmiotowe)  

W odniesieniu do sprawdzianów, kartkówek, pracy w grupie, aktywności i pracy 

domowej w ocenianiu stosuje się  wagi zgodne ze statutem. W przypadku 

dodatkowych prac, np. plakat, album, lapbook itp. waga ustalana jest adekwatnie do 

stopnia trudności zadania. 

 

6. Przeliczniki ze sprawdzianów i testów  

ze sprawdzianów i testów stosuje się w szkole jednolity przelicznik na ocenę 

            100%-95% ocena celująca 

            86%-95% ocena bardzo dobra 

            71%-85% ocena dobra 

            50%-70% ocena dostateczna 

            40%-49% ocena dopuszczająca 

            <40% ocena niedostateczna 

 

7. Przypadki nieobecności – sposób zaliczania 

Sprawdzian – sposób zaliczenia zgodny z zapisem w statucie. 

Kartkówki – nie podlegają zaliczeniu 

8. Nieprzygotowanie do zajęć – zgłaszanie i ilość 

Uczeń ma możliwość dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze (brak zeszytu, 

ksiązki, ćwiczenia, jak i nieznajomość trzech ostatnich tematów, brak pracy domowej). Należy 

poinformować n-la o nieprzygotowaniu zaraz po wejściu do klasy. Możliwość taka nie 

obowiązuje podczas zapowiedzianych sprawdzianów, kartkowek czy powtórzenia materiału z 

rozdziału.  

 

9. Zadania domowe 

Na lekcji historii przewiduje się zadawanie prac domowych, najczęściej w formie ćwiczeń 

bądź kart pracy. 



Zadanie domowe jest zapisane przez nauczyciela do dziennika, obowiązkiem ucznia jest 

zapisać informację do zeszytu. 

Ocenie podlega poprawność wykonania zadań, za które przydzielane są punkty przeliczane na 

ocenę zgodnie ze szkolnym przelicznikiem. 

Pracę domową uczeń powinien wykonać samodzielnie. Zadaniem rodzica jest wyłącznie 

nadzór nad tym aby uczeń wykonał zadanie i wykonał je z należytą starannością.  

Za niewykonaną pracę domową (lub celowe zapomnienie zeszytu) uczniowi wpisuje się 

uwagę w kategorii wykonywanie obowiązków szkolnych. 

 

11. Dostosowanie oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z 

opiniami i orzeczeniami) 

Zgodne z zaleceniami zawartymi w dokumencie z ppp. 

12. Poprawa sprawdzianów  

 uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy sprawdzianu w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania 

 obowiązkiem nauczyciela jest zapisanie w dzienniku obu ocen, jeżeli uczeń 

sprawdzian poprawiał 

 

13. Dodatkowe ustalenia 

14. Ocenę końcową ustalamy na podstawie średniej ważonej, zgodnie ze statutem szkoły:  

 

Ocena semestralna / 

roczna 

Średnia 

ważona 

celujący >5,50 

bardzo dobry 4,51 – 5,50 

dobry 3,51 – 4,50 

dostateczny 2,51 – 3,50 

dopuszczający 1,51 – 2,50 

niedostateczny <1,51 

 

15. Procedura Podwyższenia Przewidywanej Oceny Rocznej 

 

Zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły 

 

Opracował: 

Diana Rawińska 



 


