
Kryteria  oceny  osiągnięć  ucznia   

z  historii w klasie IV 

Ocena celująca: 

UCZEŃ: 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym 

-samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem 

rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej 

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

wiedzę historyczną 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne 

- posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową 

- potrafi wykorzystać wiedzę nabytą na lekcjach innych przedmiotów 

- uczestniczy w konkursach historycznych na poziomie klasy IV osiągając w nich sukcesy 

Ocena bardzo dobra: 

UCZEŃ: 

- opanował cały materiał przewidziany podstawą programową 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, zawsze jest do niej przygotowany 

- postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny 

- dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela 

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi 

- potrafi uporządkować zebrany materiał, właściwie go wykorzystać 

Ocena dobra: 

UCZEŃ: 

- opanował materiał w stopniu zadowalającym, ma niewielkie braki 

- potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji 

- postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań 

trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, chętnie pracuje w grupie 

- rozumie i poprawnie stosuje poznane pojęcia historyczne 

Ocena dostateczna: 

UCZEŃ: 

- posiada wiedzę nieusystematyzowaną, fragmentaryczną 

- stara się odrabiać zadania domowe 

- formułuje podstawowe, choć proste wypowiedzi 

- sporadycznie jest aktywny na lekcji 

- potrafi na podstawie podręcznika sformułować odpowiedzi na postawione pytania 

- podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności 

Ocena dopuszczająca: 

UCZEŃ: 

- ma poważne braki w wiedzy, ale  nie przekreślają  one możliwości dalszej nauki 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o n niewielkim stopniu trudności, wykonuje je 

chętnie na miarę swoich możliwości 

- konstruuje krótkie  dwu- trzyzdaniowe wypowiedzi 

- sporadycznie odrabia zadania domowe 

- nie jest aktywny na lekcji 



Ocena niedostateczna: 

UCZEŃ: 

- nie opanował  podstawowych  wiadomości, a braki uniemożliwiają mu kontynuację nauki 

- nie opanował podstawowych umiejętności 

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań 

- nie odrabia zadań domowych 

- nie wyraża chęci uczestnictwa w lekcji 

- wykazuje całkowity brak zainteresowania przedmiotem 

Powyższe kryteria oceniania są ściśle powiązane z realizacją treści nauczania objętych 

podstawą programową historii, dostosowane do materiałów dydaktycznych (podręcznik, 

ćwiczenia) i możliwości moich uczniów. 

 


