
Wymagania edukacyjne z historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swoją 

wiedzę; 

-biegle wykorzystuje swoją wiedzę, by twórczo rozwiązywać nowe problemy; 

-potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i wykorzystywać; 

-systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, poprzez czytanie książek historycznych; 

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; 

-wyraża własne zdanie, popiera je logiczną argumentacją; 

-rozwija własne zainteresowania historyczne; 

-potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę na lekcjach innych przedmiotów 

-osiąga sukcesy w konkursach historycznych; 

-umie samodzielnie zdobywać wiedzę; 

-opanował pełen zakres wiedzy przewidziany w poszczególnych klasach; 

-rozwiązuje dodatkowe zadania; 

-potrafi łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin; 

-zawsze jest przygotowany do zajęć. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-aktywnie uczestniczy w lekcji; 

-postawione zadania 

i problemy rozwija samodzielnie; 

-poprawnie posługuje się poznanymi pojęcia, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń 

historycznych; 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; 

- potrafi systematycznie wzbogacać swoją wiedzę przez czytanie książek 

historycznych; 

- potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać; 

- dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela; 



- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji; 

- rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności; 

- wykazuje się wiedzą określoną wymaganiami programowymi; 

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo –skutkowych; 

-zawsze jest przygotowany do zajęć; 

- samodzielnie umiejscawia zjawiska i procesy historyczne; 

- dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia społecznego; 

- porządkuje fakty chronologiczne; 

- samodzielnie rozwiązuje postanowione przez nauczyciela problemy i zadania; 

- ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo 

-skutkowe; 

- porównuje epoki i okresy; 

-opanował wiadomości przewidziane programem nauczania w poszczególnych 

klasach. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-aktywnie uczestniczy w lekcji; 

- postawione zadania i problemy rozwija samodzielnie; 

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęcia, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń 

historycznych; 

-potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji; 

- opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania 

 w poszczególnych klasach w stopniu zadawalającym; 

-umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy; 

-rozumie znaczenie faktów; 

-rozumie związki i zależności między wydarzeniami; 

-umie samodzielnie zredagować notatkę; 

-umie pod kierunkiem nauczyciela dokonać selekcji informacji pochodzących 

z różnych źródeł; 

-rozwiązuje zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności; 



-dostrzega ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego; 

-opanował materiał programowy w stopniu zadowalający. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-aktywnie uczestniczy w lekcji; 

-dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych; 

-podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności; 

-opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

zrozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie 

poszczególnych klas; 

-potrafi wykonać proste zadania pozwalające na zrozumienie podstawowych 

zagadnień; 

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym; 

-formułuje własne wnioski; 

-pamięta daty wydarzeń; 

-potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji; 

-potrafi wykonać proste zadania; 

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym; 

-dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością; 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalających mu na 

rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; 

-prace wykonuje chętnie na miarę swoich możliwości; 

-konstruuje krótkie dwu – trzyzdaniowe wypowiedzi. 

-przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności; 

-pamięta najważniejsze pojęcia; 

-porządkuje fakty w sposób chronologiczny; 

-wykonuje zadania w zeszycie ćwiczeń; 



-jest bierny, ale swoją postawą stwarza szansę uzupełnienia braków; 

-przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania; 

-dokonuje opisów przeszłości i porównuje ją z teraźniejszością na podstawie 

ilustracji; 

-posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej 

nauki. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonywać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności; 

-nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są takie duże, że uniemożliwiają 

mu kontynuacje nauki. 

 


