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Rok szkolny 2020/2021 

 

1. Ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiadł kompletną i spójną wiedzę w zakresie określonym wymaganiami 

programowymi,  

 samodzielnie poszerza własną wiedzę i doskonali umiejętności,  

 potrafi w sposób twórczy rozwiązywać różnorodne problemy z zakresu treści 

programowych, − współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu zajęć, 

wykorzystując twórcze myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów, 

interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauk historycznych (w przypadku 

EDB interesuje się tematyką związaną z tym przedmiotem). 

 w pracy wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin nauki, 

 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności w zakresie określonym 

wymaganiami programowymi, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte treściami 

programowymi, wie, gdzie szukać informacji, ustala następstwa w czasie 

faktów i wydarzeń historycznych, samodzielnie pracuje z mapą, selekcjonuje 

wydarzenia, ujmuje w treści historyczne związki przyczynowo-skutkowe, 

interpretuje dane przedstawione na wykresie lub diagramie, potrafi 

zorganizować pracę w grupie, samodzielnie wyciąga wnioski z porównania 

informacji dotyczących wydarzeń i postaci historycznych, samodzielnie 

formułuje problemy i pytania (w przypadku EDB interesuje się tematyką 

związaną z tym przedmiotem). 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach (szczególnie w przypadku EDB); 

 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonych treściami 

programowymi danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawie programowej, 

 poprawnie stosuje wiadomości w praktyce,  

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

odszukuje na mapie miejscowości związane z wydarzeniami historycznymi, 

klasyfikuje źródła historyczne, wyciąga wnioski z informacji dotyczących 

wydarzeń i postaci, ocenia według własnych kryteriów sytuacje historyczne, 

aktywnie pracuje w grupie, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, 

formułuje problemy i pytania (w przypadku EDB w stopniu dobrym opanował 

tematykę związaną z przedmiotem). 

 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 



 

 opanował wiadomości i umiejętności określone treściami programowymi na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, podejmuje próby wykonywania poleceń, pracuje z mapą, wyszukuje 

wiadomości z podanych źródeł, nazywa problemy i stawia do nich pytania, 

podejmuje działania w grupie (w przypadku EDB w średnim stopniu opanował 

tematykę związaną z przedmiotem), 

 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował części wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową,  

 ma możliwość opanowania treści określonych w podstawie programowej w 

ciągu dalszej nauki,  

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, uczeń lokuje daty na osi czasu, przy pomocy nauczyciela wskazuje 

na mapie miejscowości historyczne, szereguje wydarzenia w ciągu 

historycznym, rozróżnia podstawowe źródła informacji historycznej, rozumie i 

rozwiązuje proste polecenia (w przypadku EDB opanował w stopniu 

minimalnym tematykę związaną z przedmiotem), 

 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym wymaganiami 

podstawy programowej,  

 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy,  

 nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności (również w 

przypadku EDB).  

 

 

2. Cele edukacyjne historia: 

 

I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń 

w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i 

procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi 

dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność 

źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw 

badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny. 

III. Tworzenie narracji historycznej. Uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu 

przekrojowym lub problemowym; dostrzega problem i buduje argumentację, 

uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; dokonuje selekcji i 

hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.  

 

3. Cele edukacyjne EDB: 

 

I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej; 



II. Przygotowanie do działania ratowniczego; 

III. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.  

 

Następujące po nich cele szczegółowe zostały wymienione w sposób ciągły, bez 

przypisywania ich do konkretnych, wymienionych wyżej celów ogólnych. Zmniejsza to 

precyzję zapisu w aktualnie obowiązującej podstawie programowej. 

 

I. Poznanie istoty bezpieczeństwa państwa; 

II. Przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i 

wypadków masowych); 

III. Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy;  

IV. Kształtowanie umiejętności indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu.  

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz kryteria oceniania poszczególnych 

form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Tryb zapoznania uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania z przedmiotu 

historia i EDB. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia o: 

a) wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu, wynikających z realizowanego programu 

nauczania, zawartych w niniejszym PSO, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  

d) fakt zapoznania uczniów, w czasie pierwszych lekcji organizacyjnych, z 

Przedmiotowym Systemem Oceniania z przedmiotu historia i EDB. 

 

3. Uzasadnienie oceny mogą zawierać następujące informacje: 

a) co uczeń zrobił dobrze; 

b) co i jak wymaga poprawy 

c) w jaki sposób powinien dalej pracować 

 

4. Nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę z ustnych form sprawdzania wiadomości i 

umiejętności ucznia, bezpośrednio po jej ustaleniu 

5. Nauczyciel uzasadnia ustnie lub pisemnie ocenę z pisemnych form sprawdzania 

wiadomości i umiejętności ucznia. (podaje ilość punktów za zadania, wynik ucznia, 

procentowa skalę, ocenę) 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel: 

a) udostępnia uczniom na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po ustaleniu oceny; 

b) przekazuje uczniom w celu udostępnienia rodzicom - udostępnienie jednemu 

rodzicowi jest tożsame z udostępnieniem rodzicom; 

c) odbiera od ucznia podpisaną przez rodzica pracę na następnych zajęciach; 

d) dokonuje adnotacji na pracy w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu 

rodzica.  

 

7. Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace ucznia co najmniej do końca 

roku szkolnego. 



8. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd i 

wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

9. Nauczyciel w trakcie semestru nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań 

programowych ustalonych na początku semestru nauczania. Zmiana wymagań może 

nastąpić z początkiem następnego semestru/roku szkolnego 

10. Na lekcjach historii i EDB ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

a) umiejętność swobodnego formułowania zdań, 

b) prowadzenie rozumowań, 

c) kształtowanie języka charakterystycznego dla przedmiotu, 

d) rozwiązywanie problemów, 

e) poprawność posługiwania się pojęciami (ze zrozumieniem), 

f) rzeczowość wypowiedzi, 

g) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 

h) aktywność na lekcji, 

i) wkład pracy ucznia, 

j) sposób prowadzenia zeszytu. 

 

11. Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez następujące formy aktywności: 

a) pisemne prace klasowe (1 godz.) 

 pisemne prace klasowe zapowiadane są tydzień wcześniej i odnotowane w 

dzienniku lekcyjnym danej klasy  

 poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i następuje tylko wtedy, gdy uczeń 

otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną (za zgodą 

Nauczyciela). Uczeń pisze ją tylko raz, w terminie nie później niż 2 tygodnie od 

oddania prac  

 w przypadku niepisania przez ucznia pracy klasowej (usprawiedliwiona 

nieobecność w szkole) lub gdy uczeń w uzasadnionym przypadku został 

zwolniony przez nauczyciela z pisania pracy, uczeń ma obowiązek zaliczenia 

danej partii materiału w formie pisemnej lub ustnej (umowa z nauczycielem) w 

ciągu dwóch tygodni od daty pisania przez klasę danej pracy klasowej. 

Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne ze wstawieniem oceny 

niedostatecznej bieżącej  

 w wyjątkowych sytuacjach losowych termin zaliczenia pracy przez ucznia, po 

wcześniejszym uzgodnieniu, może być przez nauczyciela przesunięty.  

 Istnieje możliwość zaliczenia sprawdzianu podczas lekcji powtórzeniowej (chętni 

mogą go zaliczyć w formie odpowiedzi ustnej). 

 

W razie przełożenia pracy pisemnej na prośbę uczniów, w uzasadnionych przez nich 

okolicznościach, termin pisania sprawdzianu przypada przeważnie na kolejnej lekcji. 

 

b) kartkówki (10 – 20 min.): 

 mogą obejmować materiał maksymalnie 3 ostatnich lekcji, mogą być 

przeprowadzane bez uprzedzenia. Sprawdzone i ocenione prace uczniowie 

otrzymują najpóźniej po upływie jednego tygodnia od daty pisania.  

c) Wypowiedzi ustne ucznia na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i 

syntetyzujących, sprawdzające wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia, 

wnioskowania, porównywania, dostrzegania. 

 uczeń może być zapytany przez nauczyciela z trzech ostatnich lekcji tzn. ma 

obowiązek być przygotowanym do wypowiedzi ustnej z trzech ostatnich lekcji na 

każdą lekcję bez względu na liczbę godzin przedmiotu tygodniowo. 



d) Aktywność, 

 na lekcjach historii aktywność uczniów będzie oceniana w formie plusów („+”)  

 pięć plusów - bardzo dobry, przy dwóch lub więcej godzinach w tygodniu 

e) wkład pracy ucznia 
f) Przygotowanie do lekcji: 

 uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie (wg statutu) do zajęć (nie dotyczy to 

prac klasowych, lekcji powtórzeniowych oraz zajęć, na których wystawiana jest 

ocena śródroczna/końcowa klasyfikacyjna) 

 nieprzygotowania są przedkładane w formie pisemnej na początku zajęć 

 „szczęśliwy numerek” przysługuje wylosowanemu uczniowi i nie obejmuje prac 

klasowych 

g) Aktywność poza lekcjami danego przedmiotu (konkursy itp.). 

 

12. Ustala się następującą hierarchię ocen: 

a) Prace klasowe 

b) Odpowiedź ucznia 

c) Kartkówki 

d) Aktywność 

e) Praca domowa 

 

13. Inne postanowienia: 

a) W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń może być zwolniony z pisania pracy 

klasowej, sprawdzianu lub z odpowiedzi ustnej decyzję podejmuje nauczyciel na 

prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna)  

b) Jeżeli w czasie sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczeń korzysta z tzw. ściągi lub 

podpowiedzi, a zostanie to stwierdzone przez nauczyciela (np. znalezienie ściągi u 

ucznia), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

c) Obowiązkowo na każdej lekcji uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i 

podręcznik.  

d) Ocena roczna klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia ucznia z obu semestrów  

 

14. Na lekcjach historii i EDB stosowana jest następująca skala ocen klasyfikacyjnych 

śródrocznych i rocznych:  

 Prace klasowe w skali 1-6 (wg statutu) 

 Kartkówki w skali 1-5  

 Odpowiedź w skali 1-5 
 

15. Procentowa skala ocen (wg statutu). 

16. Dostosowanie wymagań: 

a) Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu, 

wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, 

b) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 



17. Nauczanie zdalne. 

W przypadku przejścia w tryb nauczania zdalnego obowiązują zasady prowadzenia 

zajęć podobne jak od marca 2020 do końca poprzedniego roku szkolnego. Procedurom 

poddaje się również ocenianie (forma zaliczenia to wideokonferencja za 

pośrednictwem komunikatora internetowego). Zajęcia w zależności od możliwości 

technicznych uczniów odbywać się będą w następujących formach: 

 Lekcja na Discordzie 

 Lekcja na Skype 

 Lekcja na Messengerze (warunkiem mała ilość uczniów) 

 Podcasty (lekcje audio do odsłuchu) 

 

 

 

 

 


