
Przedmiotowy system oceniania z historii 

 

 dla klasy VIII 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: 

 datę: 1 IX 1939 
 zna żądania Hitlera wobec Polski 

 cele wojny Niemiec przeciw Polsce 
przedstawić okoliczności wybuchu II wojny światowej 
 daty: 1 IX – 5 X 1939, 17 IX 1939 
 pojęcie: wojna obronna (kampania wrześniowa) 
 podać przykłady zbrodni dokonywanych przez wojska niemieckie w Polsce 
 wskazać na mapie podział ziem polskich między Trzecią Rzeszę a ZSRR 

 pojęcia: alianci, bitwa o Anglię, NKWD 
 wskazać na mapie najważniejsze wydarzenia związane z działaniami zbrojnymi w Europie 

Zachodniej w 1940 r. 
 wskazać czynnik, który doprowadził do zakończenia wojny błyskawicznej na wschodzie 

 

  

 



 zna poglądy Hitlera na temat Słowian i Żydów 
 miejsca, w których powstały największe obozy zagłady na ziemiach polskich 
 pojęcia: getto, eksterminacja, obóz zagłady, Szoah (Holokaust) 
 wymienić widoczne na zachodzie Europy przejawy walki z okupantem i współpracy z nim 

podczas wojny 
 zna pojęcie: wielka koalicja 
 wymienić najważniejsze państwa wchodzące w skład wielkiej koalicji 
 rozumie pojęcie: bezwarunkowa kapitulacja 
 wskazać Monte Cassino na mapie 
 wyjaśnić, dlaczego Amerykanie zdecydowali się zrzucić bomby atomowe na Japonię 
 zna postać: Franklina Delano Roosevelta 
 pojęcie: wielka trójka 
 potrafi wskazać państwa, które poniosły największe straty osobowe podczas II wojny 

światowej 
 zna miejsca największych kaźni narodu polskiego 
 pojęcia: Generalne Gubernatorstwo (GG), Palmiry, „Generalny plan wschodni” 
 potrafi przedstawić podział ziem polskich między Trzecią Rzeszę i ZSRR po klęsce kampanii 

wrześniowej 
 wskazać na mapie miejsca największych kaźni narodu polskiego i żydowskiego 
 znA postać: Władysława Sikorskiego 
 rozumie pojęcia: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, rząd londyński, Polskie Państwo 

Podziemne 
 wymienić różne przejawy działalności Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny 

światowej 
 rozumie pojęcie: godzina „W” 
 wyjaśnić przyczyny podjęcia decyzji o wybuchu powstania w Warszawie 
 zna decyzje konferencji teherańskiej i jałtańskiej w sprawie Polski 
 pojęcie: zbrodnia wołyńska 
 decyzje konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec i Polski 
 najważniejsze postanowienia Powszechnej deklaracji praw człowieka 
 pojęcia: Organizacja Narodów Zjednoczonych, żelazna kurtyna, zimna wojna 
 potrafi wskazać na mapie granicę podziału Europy (żelazną kurtynę) 
 potrafi wskazać najważniejsze różnice między NRD i RFN 
 wskazać na mapie państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego 
 postać: Nikity Chruszczowa 
 cechy stalinizmu 
 mur berliński i jego symboliczne znaczenie, Praska Wiosna 
 pojęcia: dekolonizacja, neokolonializm 
 wyjaśnić, w jaki sposób proces dekolonizacji wykorzystywały kraje Zachodu i Wschodu 
 zna przyczyny wojny w Korei 
 wymienić skutki kryzysu kubańskiego 
 wyjaśnić przyczyny wybuchu wojny w Afganistanie 
 decyzje w sprawie Palestyny podjęte przez ONZ 
 wskazać na mapie podział Palestyny dokonany na mocy decyzji ONZ 
 zna postać: Mao Zedonga  
 pojęcie: rewolucja kulturalna 
 wymienić skutki rewolucji kulturalnej 
 przedstawić sytuację polityczną i gospodarczą Japonii po II wojnie światowej 
 powody, dla których żołnierze niezłomni kontynuowali walkę zbrojną po zakończeniu wojny 
 pojęcia: podziemie niepodległościowe, żołnierze niezłomni (wyklęci) 

 
 



 przedstawić działalność żołnierzy niezłomnych 
 postać: Stanisława Mikołajczyka 
 decyzje w sprawie Polski podjęte na konferencji w Poczdamie 
 pytania zadane podczas referendum ludowego 
 pojęcia: Ziemie Odzyskane, referendum 
 w jaki sposób komunistyczne władze starały się zyskać poparcie w społeczeństwie 
 wskazać na mapie zmiany terytorialne Polski po II wojnie światowej i porównać 

je z granicami przedwojennymi 
 postać: Bolesława Bieruta 
 zasady ustrojowe państwa polskiego sformułowane w Małej konstytucji 
 pojęcia: Mała konstytucja, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PRL 
 postacie: Stefana Wyszyńskiego, Władysława Gomułki 
 ramy chronologiczne małej stabilizacji 
 pojęcia: poznański Czerwiec, polski Październik, mała stabilizacja 
 przedstawić genezę wydarzeń czerwcowych w Poznaniu 
 przedstawić genezę polskiego Października 
 wyjaśnić, dlaczego okres rządów Władysława Gomułki jest nazywany małą stabilizacją 
 postacie: Edwarda Gierka, Jacka Kuronia 
 cele opozycji PRL 
 pojęcia: Marzec 1968, Grudzień 1970 
 przedstawić przyczyny wystąpień marcowych 1968 r. 
 przedstawić przyczyny wydarzeń grudniowych 1970 r. 
 przedstawić oko-liczności wydarzeń Czerwca ’76 
 postacie: Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz 
 pojęcia: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), 21 postulatów, porozumienia 

sierpniowe, NSZZ „Solidarność” 
 znaczenie powstania NSZZ „Solidarność 
 postacie: Wojciecha Jaruzelskiego, Jerzego Popiełuszki 
 okoliczności wprowadzenia stanu wojennego 
 pojęcie: stan wojenny 
 przyczyny wprowadzenia stanu wojennego 
 wymienić metody represji stosowanych przez władze 
 postać: Michaiła Gorbaczowa, Tadeusz Mazowiecki 
 główne postanowienia obrad okrągłego stołu 
 pojęcia: rozmowy okrągłego stołu, porozumienia okrągłego stołu, Jesień Narodów,  

III Rzeczpospolita 
 postacie: Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa 
 nazwy państw, w których doszło do procesów określanych jako Jesień Narodów 
 pojęcie: Jesień Narodów (Jesień Ludów) 
 pojęcia: islamizm (fundamentalizm islamski), terroryzm 
 motywy postępowania islamistów i terrorystów 
 przedstawić okoliczności, w jakich doszło do zamachu w USA w 2001 r. 
 zna datę: 2004 
 nazwy kolejnych organizacji  utworzonych w ramach procesu integracji europejskiej 
 państwa przystępujące do wspólnot europejskich w kolejnych etapach integracji 
 filary Unii Europejskiej 
 wymienić główne przyczyny integracji europejskiej 
 wskazać na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej 
 pojęcia: kultura masowa, globalizacja, konsumpcjonizm 
 

 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. II wojna światowa – cz.1 

2. II wojna światowa – cz.2 

3. Zimna wojna 

4. Polska Rzeczpospolita Ludowa 

5. Świat po 1989 

 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 

 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 

 


