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I. Podstawa programowa z historii 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z HISTORII  
zawarta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
  
 

HISTORIA 

 
III etap edukacyjny 

 

 

 
CELE KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE 

 
I. Chronologia historyczna. 

 

Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je 

i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu 

społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 

 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 

Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje 

wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą  

i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, 

zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla 

rozumienia świata współczesnego. 

 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

 

Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; 

tworzy krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia 

argumenty uzasadniające własne stanowisko. 
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TREŚCI NAUCZANIA- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 

1) porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez 

człowieka trybu osiadłego; 

2) wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia 

człowieka. 

 

2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu; 

2) charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie; 

3) wyjaśnia znaczenie pisma i prawa w procesie powstawania państw; 

4) rozpoznaje typy pisma wykształcone na terenie Mezopotamii i Egiptu. 

 

3. Starożytny Izrael. Uczeń: 

1) charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu; 

2) wyjaśnia równicę pomiędzy politeizmem a monoteizmem, odwołując się 

do przykładów. 

 

 

4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 

1) wyjaśnia wpływ środowiska geograficznego na gospodarkę i rozwój polityczny 

starożytnej Grecji; 

2) umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację 

społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich; 

3) charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków – język, system wierzeń, 

teatr oraz igrzyska olimpijskie. 

 

5. Cywilizacja rzymska. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy 

oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie; 

2) wyjaśnia przyczyny i wskazuje skutki ekspansji Rzymu, opisując postawy 

Rzymian wobec niewolników i ludów podbitych; 

3) podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską; 

4) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa 

rzymskiego. 

 

6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 

1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej 

antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, 

literaturze; 

2) podaje przykłady osiągnięć cywilizacyjnych antyku, które mają wpływ na 

cywilizację współczesną. 

 

7. Chrześcijaństwo. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się 

chrześcijaństwa; 

2) wskazuje przyczyny i przykłady prześladowania chrześcijan w państwie 

rzymskim. 
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8. Arabowie i świat islamski. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni kierunki i zasięg podbojów arabskich; 

2) opisuje podstawowe zasady i symbole islamu; 

3) wyjaśnia rolę Arabów w przekazywaniu dorobku kulturowego pomiędzy 

Wschodem a Zachodem. 

 

9. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni monarchię Karola Wielkiego, Państwo 

Kościelne oraz Cesarstwo w Europie Zachodniej; 

2) charakteryzuje działalność Karola Wielkiego i wyjaśnia, na czym polegał renesans 

karoliński; 

3) charakteryzuje główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III; 

4) opisuje relacje pomiędzy władzą cesarską a papieską w X-XI w. 

 

10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie; 

2) charakteryzuje rolę Bizancjum jako kontynuatora cesarstwa rzymskiego i 

rozpoznaje osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka); 

3) wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI w. 

 

11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń: 

1) rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego; 

2) wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu; 

3) charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w 

średniowieczu. 

 

12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń: 

1) wyjaśnia kulturotwórczą rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki 

i życia codziennego średniowiecznego społeczeństwa; 

2) porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej; 

3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem 

romańskim a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu. 

 

13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów; 

2) wskazuje, na przykładzie państwa pierwszych Piastów, charakterystyczne cechy 

monarchii patrymonialnej; 

3) wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, 

społeczne i polityczne chrystianizacji Polski; 

4) ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. 

 

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego; 

2) opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego; 

3) porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami 

polsko-krzyżackimi w epoce Piastów; 

4) opisuje zmiany społeczno-gospodarcze w epoce rozbicia dzielnicowego i 

dostrzega związki pomiędzy rozwojem ruchu osadniczego a ożywieniem 

gospodarczym; 

5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej 
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(system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej; 

6) charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego 

po przyłączeniu ziem ruskich. 

 

15. Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń: 

1) wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą; 

2) porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami 

polsko-krzyżackimi w epoce Jagiellonów; 

3) charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego. 

 

16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, 

Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne 

Portugalii i Hiszpanii; 

2) ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe 

Europy oraz dla Nowego Świata. 

 

17. Humanizm i renesans. Uczeń: 

1) wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu oraz opisuje jej charakterystyczne 

cechy; 

2) charakteryzuje największe osiągnięcia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, 

Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza; 

3) ocenia rolę druku dla upowszechniania idei renesansu oraz rozwoju cywilizacji 

europejskiej. 

 

18. Rozłam w Kościele zachodnim Uczeń: 

1) wymienia czynniki, które doprowadziły do rozłamu w Kościele zachodnim; 

2) opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina 

oraz przedstawia okoliczności powstania kościoła anglikańskiego; 

3) wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i wskazuje postanowienia służące 

wzmocnieniu katolicyzmu. 

 

19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń: 

1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów; 

2) przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą 

i jej główne postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów; 

3) charakteryzuje stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim i wyjaśnia ich 

specyfikę na tle europejskim; 

4) przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, 

uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego; 

5) rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich 

ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu. 

 

20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń: 

1) wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuje 

ich kompetencje; 

2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji 

warszawskiej i artykułów henrykowskich; 
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3) przedstawia zasady wolnej elekcji; 

4) ocenia charakter zmian systemu polityczno-ustrojowego Rzeczypospolitej 

w XVII w.; 

5) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów 

architektury i sztuki we własnym regionie. 

 

21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w.Uczeń: 

1) wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją; 

2) wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego 

na Ukrainie; 

3) ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w.; 

4) wyjaśnia przyczyny i wskazuje przejawy kryzysu politycznego i społeczno-

gospodarczego 

Rzeczypospolitej w II połowie XVII w. 

 

22. Formy państwa nowożytnego. Uczeń: 

1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej; 

2) wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii 

parlamentarnej; 

3) porównuje monarchię parlamentarną z monarchią absolutną, uwzględniając zakres 

władzy monarszej, prawa i obowiązki poddanych, rolę instytucji stanowych 

(parlamentu); 

4) wyjaśnia, na czym polegała specyfika ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

na tle Europy. 

 

23. Europa w XVIII w. Uczeń: 

1) wymienia idee oświecenia i rozpoznaje je w nauce, literaturze, architekturze 

i sztuce; 

2) charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza i zasadę umowy 

społecznej Rousseau; 

3) porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii. 

 

24. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. Uczeń: 

1) przedstawia przyczyny i przejawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich; 

2) wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w.; 

3) charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego i Stanisława 

Leszczyńskiego oraz dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce i kulturze 

czasów saskich. 

 

25. Bunt poddanych – wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Uczeń: 

1) przedstawia przyczyny i następstwa wojny o niepodległość; 

2) ocenia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych; 

3) wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych i wyjaśnia, w jaki 

sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy. 

 

26. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń: 

1) przedstawia okoliczności powstania, zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji 

Narodowej; 

2) sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; 

wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja; 
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3) wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa; 

4) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje 

przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu. 

 

27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne po każdym rozbiorze; 

2) przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego; 

3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 

 

28. Rewolucja francuska. Uczeń: 

1) wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej skutki; 

2) wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej; 

3) opisuje główne zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji Praw 

Człowieka i Obywatela. 

 

29. Epoka napoleońska. Uczeń: 

1) opisuje zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków 

społeczno-gospodarczych i politycznych; 

2) wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego 

oraz opisuje cechy ustrojowe i terytorium Księstwa Warszawskiego; 

3) ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec 

Napoleona. 

 

30. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 

1) przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego, uwzględniając jego 

decyzje w sprawie polskiej; 

2) wyjaśnia główne założenia idei liberalizmu, socjalizmu oraz idei narodowych 

w Europie w I połowie XIX w. 

 

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej.Uczeń: 

1) wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej; 

2) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu 

uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego; 

3) identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa 

ekonomiczne i społeczne ich zastosowania; 

4) opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na 

podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych. 

 

32. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 

1) opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych; 

2) dostrzega podobieństwa i równice w procesie jednoczenia Włoch i Niemiec; 

3) wyjaśnia przyczyny i sytuuje w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspansji 

kolonialnej państw europejskich w XIX w.; 

4) ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy 

europejskiej oraz kolonizowanych społeczności i państw. 

 

33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.Uczeń: 

1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich 

po kongresie wiedeńskim; 
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2) charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego; 

3) ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie. 

 

34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie listopadowe i powstanie styczniowe; 

2) przedstawia przyczyny oraz porównuje przebieg i charakter powstań narodowych; 

3) rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstańczych ruchów 

narodowych; 

4) charakteryzuje główne nurty i postaci Wielkiej Emigracji. 

 

35. Życie pod zaborami.Uczeń: 

1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem 

dawnej Rzeczypospolitej; 

2) charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców; 

3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., 

uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju 

narodowego; 

4) przedstawia główne nurty życia politycznego pod zaborami w końcu XIX w. 

 

36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Uczeń: 

1) przedstawia skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego, w tym 

dla środowiska naturalnego; 

2) charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia 

politycznego; 

3) przedstawia nowe zjawiska kulturowe, w tym narodziny kultury masowej i 

przemiany obyczajowe. 

 

37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 

1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami 

europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie 

świata i Europy; 

2) charakteryzuje specyfikę działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem 

nowych środków technicznych. 

 

38. Rewolucje rosyjskie. Uczeń: 

1) wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji 

w Rosji w 1917 r.; 

2) wyjaśnia okoliczności przejęcia przez bolszewików władzy w Rosji; 

3) opisuje bezpośrednie następstwa rewolucji lutowej i październikowej dla Rosji 

oraz Europy; 

4) charakteryzuje reakcję Europy na wydarzenia w Rosji. 

 

39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń: 

1) charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisuje 

poglądy zwolenników różnych orientacji politycznych; 

2) ocenia wysiłek zbrojny Polaków; 

3) wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej. 
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II. Program nauczania oraz podręcznik z historii  
 

 Program nauczania 

 

Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki  

Program nauczania historii „Podróże w czasie” dla  trzeciego etapu edukacyjnego. 

 

Podręcznik:  

 

 

KLASA II: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki; Historia II. Podręcznik do gimnazjum; 

wyd. GWO; Numer dopuszczenia: 158/2/2010. 

 

KLASA III: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki; Historia II. Podręcznik do 

gimnazjum;  wyd. GWO; Numer dopuszczenia: 158/2/2011. 

 

 

III. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów. 

 
Pomiar osiągnięć ucznia odbywać się będzie za pomocą następujących narzędzi: 

 

1. Sprawdzianów (obejmujących część treści działu programowego lub jego całość). 

2. Testów pisemnych z zadaniami: 

 otwartymi (np. rozprawki, krótkiej odpowiedzi, tekstów z luką), 

 zamkniętymi (np. na dobieranie, wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz). 

3. Materiałów źródłowych: 

 ikonograficznych, 

 kartograficznych, 

 statystycznych, 

 tekstów kultury 

4. Kartkówek- obejmujących treści od 1 do 3 ostatnich tematów lekcji oraz zadań 

domowych. 

5. Odpowiedzi ustnych – polegających na sprawdzeniu umiejętności ucznia w zakresie 

rozumienia problemu, związków przyczynowo – skutkowych, postaw i przekonań. 

6. Prac domowych. 

7. Aktywności ucznia na lekcji (uczestnictwa ucznia w procesie dydaktycznym). 

8. Pracy w grupach (uwzględniającej samoocenę ucznia). 

9. Prac długoterminowych (np. projektu, portfolio, plakatu, folderu, referatu, 

sprawozdania przeczytanej książki,  artykułu prasowego, wycieczki o tematyce 

historycznej, kontaktów społecznych).  

10. Uczestnictwa w konkursach o tematyce historycznej. 

11. Projektu edukacyjnego (tematyka zgodna z wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej z historii). 
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IV. Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach. 

 
 Na lekcjach historii w gimnazjum oceniane mogą być następujące obszary: 

 rozumienie i stosowanie kategorii i pojęć, 

 analizowanie i interpretacja tekstów kultury, 

 odczytywanie danych z diagramów, tabel, map, wykresów 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej, 

 dostrzeganie i analizowanie procesów historycznych, 

 tworzenie własnego tekstu,  

 prezentowanie wyników swojej pracy. 

 

 

V. Sposoby wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 
 

 

L.p. Oceniane elementy pracy ucznia Waga 

1. Sprawdzian 3 

2. Test pisemne z zadaniami 3 

3. Kartkówka 2 

4. Odpowiedź ustna 2 

5. Analiza materiału źródłowego 2 

6. Praca długoterminowa, referat  2 

7. Praca domowa 1 

8. Praca na lekcji (np. aktywność, praca w grupach, karty pracy)  1 

9. Różne inne działania twórcze, prace dodatkowe 2 

10. Nieprzygotowanie 1 

11. Konkursy: 

 etap szkolny (miejsce 1 – 10) 

 etap rejonowy 

 etap wojewódzki 

 

2 

3 

4 

 

 

 

Ocena śródroczna lub roczna jest liczona jako średnia ważona ocen bieżących. 

Oblicza się ją ze wszystkich możliwych do uzyskania ocen bieżących według załączonego 

wzoru: 

 

 

Średnia ważona Xw = ocena x waga + ocena x waga + ocena x waga … 

                                              suma wag poszczególnych ocen 
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Szczegółowe informacje:  

 

a) Jeśli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu to do sumy wag w mianowniku dodajemy wagę 

tego sprawdzianu zwiększając w ten sposób mianownik. 

 

b) Jeśli uczeń nie przystąpił do innej obowiązkowej formy aktywności, nauczyciel może do 

sumy wag dodać wagę przyporządkowaną danej formie. 

 

c) Jeżeli uczeń nie przystąpił do danej formy sprawdzenia osiągnięć, nauczyciel 

pozostawia w danej rubryce puste miejsce, a w przypadku pracy, którą uczeń musi uzupełnić 

wpisuje „0”. 

 

d) Nauczyciel, po uprzednim poinformowaniu uczniów, może ocenić inne formy    

aktywności nadając im odpowiednią wagę. 

 

e) Przy stawianiu ocen bieżących nauczyciele stosują oceny: 6; 5+; 5; 5-; 4+; 4; 4-; 3+; 3; 3-; 

2+; 2; 2-; 1+; 1. 

 

f) Oceny bieżące zawierające „+” liczymy w następujący sposób: do oceny dodajemy 0,5 pkt. 

np. 3+ liczymy jako 3,5. 

 

g) Oceny bieżące zawierające „-” liczymy w następujący sposób: od oceny odejmujemy  0,25 

pkt. np. 4- liczymy jako 3,75. 

 

h) Wyliczona średnia ważona daje nam ocenę: 

 

            do 1,74 - niedostateczną 

od 1,75 do 2,74 – dopuszczającą 

od 2,75 do 3,74 – dostateczną 

od 3,75 do 4,74 – dobrą 

od 4,75 do 5,29 – bardzo dobrą  

od 5,30 i powyżej lub szczególne osiągnięcia - celującą 

 

 i) Udział w konkursie przedmiotowym: 

 etap szkolny (miejsca 1 – 10) – ocena bardzo dobra 

 etap rejonowy – ocena celująca 

 

Uczeń, który otrzyma tytuł laureata lub finalisty z konkursu historycznego o zasięgu 

wojewódzkim otrzymuje celującą ocenę roczną .  

 

j) Progi procentowe odpowiadające skali oceniania dla poszczególnych form sprawdzania 

osiągnięć ucznia: 

      

 niedostateczna       0 – 39 % 

 dopuszczająca      40 – 59 % 

 dostateczna          60 – 74 % 
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 dobra                    75 – 85 % 

 bardzo dobra       86 – 100 % 

 celujący – wiedza wykraczająca poza obowiązkowe wymagania programowe 

 

Każda ocena bieżąca jest jawna i wymaga uzasadnienia ustnego lub pisemnego przez 

nauczyciela, poprzez wskazanie tego co uczeń wykonał dobrze i co wymaga poprawy lub 

udoskonalenia.  

 

VI. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych 
 

Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu informuje ustnie uczniów, które oceny 

mogą być poprawiane. Każda z tych ocen może być poprawiona jednokrotnie. Obie oceny 

odnotowane są w dzienniku. 

  

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwukrotnie w ciągu okresu. Fakt ten zgłasza 

nauczycielowi na początku zajęć. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia  

z udziału w sprawdzianie lub pracy klasowej oraz zapowiedzianej kartkówce. 

 

W przypadku nieprzystąpienia ucznia do danej formy kontroli wiadomości nauczyciel ma 

prawo wymagać uzupełnienia zaległości. W  porozumieniu z uczniem ustala termin 

uzupełnienia.  

 

VII. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 
Nauczyciel po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi w opinii z poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz orzeczeniami dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb ucznia tak by umożliwić mu osiągniecie sukcesu edukacyjnego i rozwoju 

emocjonalnego oraz społecznego. 

 

Odbywa się to poprzez: 

 

• wydłużanie czasu sprawdzania wiedzy różnych form pisanych 

• stosowanie różnych zachęt, wyjaśnień, podpowiedzi 

• ćwiczenia w rozumieniu tekstów czytanych 

• ocenianie stopnia zrozumienia tekstu poprzez uzupełnianie kart pracy (tekst z lukami, zdania 

typu prawda czy fałsz, dokańczanie zdań) 

• utrwalanie i powtarzanie materiału na początku i końcu lekcji 

• dostrzeganie nawet niewielkich postępów w nauce , wkładu pracy, zaangażowania w lekcję 

• zachęcanie do poprawy lub uzupełniania braków, zaległości na zajęciach dodatkowych 

• nieocenianie za poziom graficzny pisma czy błędy wynikające z dysleksji  
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VIII. Czas trwania i forma egzaminów i sprawdzianu 

wiedzy i umiejętności. 
 

 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny roczny: 

a) czas trwania – 60 minut 

b) formy odpowiedzi:  

- część pisemna składa się z  zadań otwartych i z zadań zamkniętych- 45 minut 

- część ustna –  15 minut 

c) zestaw zadań uwzględnia treści i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagań 

na poszczególne oceny w danym roku szkolnym. 

 

Uczeń, któremu wyznaczono egzamin klasyfikacyjny z przyczyn usprawiedliwionych 

ma prawo wyboru jednego zestawu z trzech możliwych (drogą losowania). Jeśli rada 

pedagogiczna wyznaczyła uczniowi egzamin klasyfikacyjny z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, otrzymuje jeden zestaw zadań.  

 

2. Egzamin poprawkowy 

a) czas trwania – 45 minut 

b) formy odpowiedzi:  

- część pisemna składa się z zadań otwartych i z zadań zamkniętych- 30 minut 

- część ustna - 15 minut 

c) uczeń otrzymuje jeden zestaw zadań, który uwzględnia treści i umiejętności ze 

wszystkich poziomów wymagań na poszczególne oceny w danym roku szkolnym. 

 

 

3. Sprawdzian wiedzy i umiejętności  

 

a) czas trwania – 45 minut 

b) formy odpowiedzi:  

- część pisemna składała: z zadań otwartych i z zadań zamkniętych- 30 minut 

- część ustna - 15 minut 

c) uczeń otrzymuje jeden zestaw zadań, który zawiera wymagania edukacyjne na 

ocenę o stopień wyższą od uzyskanej. 

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 90% poprawnych odpowiedzi. 

 

4. Uczniowie z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej otrzymują zadania 

egzaminacyjne, w których uwzględniono zalecenia poradni. 

 

5. Na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego), dokumentacja z odpowiedniego 

egzaminu lub sprawdzianu zostanie udostępniona do wglądu.  
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IX. Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach 

uczniów. 
 

Sprawdzone i ocenione wszelkie prace pisemne ucznia będą przechowywane przez 

nauczyciela uczącego historii do 31 października następnego roku szkolnego. Będą 

udostępniane do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom), natomiast nie 

zostaną im oddane. Kontrola i ewaluacja przyrostu wiedzy i umiejętności odbywać się według 

ustalonego harmonogramu: 

 

-w czerwcu-w klasach II, test diagnostyczny obejmujący materiał z klasy I i II  

 

-w grudniu lub styczniu w klasach III , egzamin próbny z historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

 
X. Sposoby ewaluacji przedmiotowego systemu 

oceniania. 
 

Przynajmniej raz w roku szkolnym nauczyciel w wybranej klasie dokona ewaluacji 

przedmiotowego systemu oceniania z historii, przy pomocy jednej z następujących metod: 

 analizy wyników nauczania, 

 analizy wypowiedzi uczniów lub rodziców, 

 ankiety, 

Fakt przeprowadzenia tej czynności zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Po analizie 

wyników z ewaluacji nauczyciele opracują wnioski i rekomendacje potrzebne do dalszej 

pracy celem podniesienia wyników kształcenia. Wyniki z testów (diagnoz)  

i egzaminów próbnych przedstawia się na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej.  

 

 

XI. Zestaw dokumentów obowiązujących nauczyciela 

historii. 
 

 

Nauczyciel historii dysponuje następującym zestawem dokumentów: 

 

 Podstawą programową kształcenia ogólnego z historii, 

 Przedmiotowym Systemem Oceniania z Historii, 

 Planem wynikowym wraz z wymaganiami na poszczególne oceny, 

 Rozkładem materiału nauczania, 

 Statutem Szkoły. 
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