
Kryteria oceny osiągnięć ucznia  

z historii w klasie VII: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości znacznie wykraczające poza podstawę programową (dodatkowa 

wiedza pochodzi z różnych źródeł np. literatury historycznej, filmu historycznego, 

tekstów źródłowych, encyklopedii itp.) 

- bierze udział w konkursach 

- samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia, dokonać ich selekcji, ocenić je 

- na lekcjach jest bardzo aktywny 

- w myśleniu historycznym potrafi wykorzystać wiedzę z innych przedmiotów  

np. języka polskiego, geografii, plastyki 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych wykazuje się wzorowym językiem 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości zawarte w podstawie programowej 

- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 

źródeł wiedzy tj. tekstów źródłowych, literatury historycznej, map, atlasów, ilustracji, 

filmu historycznego 

- potrafi zaplanować i zorganizować pracę nad określonym tematem, problemem 

- w myśleniu historycznym łączy wiedzę z różnych przedmiotów (języka polskiego, 

wiedzy o społeczeństwie, geografii, plastyki) 

- chętnie podejmuje się prac dodatkowych np. przygotowania referatu poszerzającego 

określony temat 

- pamięta daty faktów, wydarzeń, zjawisk, postacie historyczne 

- potrafi wskazać na zależności między dziejami Polski i powszechnymi 

- samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia 

- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, czasowo-przestrzenne i genetyczne 

wydarzeń, postaci historycznych 

- potrafi formułować pojęcia historyczne, operować nimi 

- umie samodzielnie pracować z mapą – analizować ją np. porównywać wydarzenia, 

określać ich zasięg, wagę, istotę, wyciągać wnioski, dokonywać oceny 

- umie formułować własne sądy, argumentować je, oceniać fakty historyczne 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości, umiejętności określone podstawą 

programową (ma niewielkie braki) 

- wykazuje się aktywnością na lekcjach 

- inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania, problemy  

o pewnym stopniu trudności wykazując się myśleniem przyczynowo-skutkowym 

- pamięta daty początkowe, końcowe wydarzeń i faktów historycznych, postacie 

historyczne pierwszo- i drugo-planowe – rozumie ich znaczenie 

- pamięta i rozumie pojęcia historyczne, związki i zależności między wydarzeniami 

- umie wskazać na podobieństwa i różnice w przebiegu wydarzeń 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela wykorzystać mapę jako źródło wiedzy – 

dostrzegać przemiany polityczne, terytorialne i gospodarcze 

- potrafi przenosić informacje z mapy w atlasie, podręczniku na mapę ścienną 

i odwrotnie 

- potrafi samodzielnie analizować treści podręcznika – wyciągać na ich podstawie 

wnioski, sady o faktach, ludziach, rzeczach, wydarzeniach 

- próbuje uzasadniać i argumentować wnioski, oceny i sądy historyczne 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela dokonać selekcji informacji z innych źródeł 

wiedzy historycznej tj. tekstu źródłowego, ilustracji, obrazu,  filmu historycznego 

- umie samodzielnie zredagować notatkę np. w postaci planu 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiedzę wyrywkową i fragmentaryczną spośród wiadomości zawartych  

w podstawie programowej 

- przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia, nie 

potrafi jednak łączyć wydarzeń historycznych w logiczne ciągi 

- podejmuje próby samodzielnego wykonania zadania 

- wykazuje sporadyczną aktywność na lekcjach 

- pamięta główne daty, postacie historyczne, fakty, pojęcia, proste związki 

przyczynowo-skutkowe i czasowo-przestrzenne 

- rozumie znaczenie podstawowych faktów historycznych, rolę postaci historycznych  

w wydarzeniach 

- umie uporządkować chronologicznie fakty, wydarzenia 

- potrafi dokonać selekcji informacji zawartych w podręczniku (wyodrębnić fakty, 

przyczyny i skutki wydarzeń) – dokonać na jej podstawie prostej rekonstrukcji 

wydarzeń w postaci planu, opisu ustnego i pisemnego 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela zredagować notatkę 

- poprawnie wyraża swoje myśli w mowie i piśmie 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma duże braki w wiedzy spośród wiadomości zawartych w podstawie programowej  

- nie uczestniczy aktywnie w lekcji – jego postawa jest bierna 

- wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy 

nauczyciela wykonać proste polecenia 

- pamięta najważniejsze postacie, elementarne fakty, proste pojęcia, rozumie przyczyny 

najważniejszych wydarzeń 

- umie uporządkować fakty w układzie chronologicznym, wymienić datę powstania, 

wydarzenia, faktu (rok, wiek) 

- potrafi wyszukać w podręczniku niezbędne informacje o faktach, ludziach 

- potrafi odszukać na mapce w podręczniku miejsca najważniejszych wydarzeń 

- kojarzy postacie historyczne z wydarzeniami 

- potrafi opisać treść, ilustrację 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy 

- nie rozumie prostych poleceń 

- wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki 

- nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela 

- nie podejmuje prób rozwiązania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela 
 

 

 

Powyższe kryteria oceniania są ściśle powiązane z realizacją treści nauczania objętych 

podstawą programową historii, dostosowane do materiałów dydaktycznych  i możliwości 

moich uczniów. 

 


