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WYMAGANIA EDUKACYJNE (ŚRÓDROCZNE I ROCZNE) Z PRZEDMIOTU HISTORIA I 

SPOŁECZEŃSTWO 

Nauczyciele realizujący: Jadwiga Cuper, Renata Graczkowska, Maciej Turkiewicz, Michał Tetkowski. 

Wymagania aktualne od dnia 01 września 2021 r. 

 

Materiał nauczania zawarty w programie nauczania jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i 

zatwierdzonym przez MEN obowiązującym podręcznikiem.  

 

Poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczająca) 

Uczeń w wymiarze jednostki lekcyjnej: 

 Potrafi wymienić 2 daty roczne. Daty odnoszą się do najważniejszych (kluczowych) wydarzeń. Uczeń 

potrafi wyjaśnić, jakie wydarzenia miały wtedy miejsce. 

 Zna, rozumie i potrafi wyjaśnić 2 najważniejsze (kluczowe) pojęcia niezbędne do opisania poznawanej 

rzeczywistości społeczno – historycznej. 

 Zna i potrafi krótko scharakteryzować 2 kluczowe dla wydarzeń historycznych postacie.  

 Zna i potrafi wskazać na mapie 2 miejsca, w których doszło do kluczowych wydarzeń historycznych. 

 Przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej. 

 Określa rodzaj źródła historycznego oraz odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym wg 

otrzymanych poleceń. 

 Rozpoznaje proste związki przyczynowo-skutkowe. 

 Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Poziom wymagań podstawowych ( ocena dostateczna) 

Uczeń w wymiarze jednostki lekcyjnej potrafi to co na ocenę dopuszczającą oraz: 

 Potrafi wymienić 2 dodatkowe daty roczne ważniejszych wydarzeń. Uczeń potrafi wyjaśnić, jakie 

wydarzenia miały wtedy miejsce. 

 Selekcjonuje podstawowe fakty i potrafi logicznie połączyć wiadomości podstawowe. 

 Wiąże podstawowe fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe. 

 Zna, rozumie i potrafi wyjaśnić 2 dodatkowe pojęcia niezbędne do opisania poznawanej rzeczywistości 

społeczno – historycznej. 

 Zna i potrafi scharakteryzować kolejną kluczową postać dla omawianych wydarzeń historycznych.  

 Zna i potrafi wskazać na mapie kolejne miejsce, w których doszło do omawianych wydarzeń historycznych. 

 Odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych. Przy pomocy nauczyciela 

dokonuje ich wspólnej analizy. 

 Odróżnia fakty od opinii. Potrafi uzasadnić swój wybór. 

 Przeprowadza podstawowe rekonstrukcje genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji wybranego 

zjawiska historycznego. 
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 Samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej. 

 Rozumie tekst publicystyczny i statystyczny. Potrafi samodzielnie zreferować najważniejsze tezy i wnioski 

postawione przez autora tekstu (materiału). 

 Wypowiada własne zdanie na konkretny temat. Potrafi uzasadnić swoje stanowisko argumentami. 

 

Poziom wymagań rozszerzających ( ocena dobra ) 

Uczeń w wymiarze jednostki lekcyjnej potrafi to co na ocenę dostateczną oraz: 

 Ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej i  potrafi się nimi 

posłużyć w typowych sytuacjach. 

  Potrafi wymienić 4 dokładne daty omawianych wydarzeń i potrafi wyjaśnić, jakie wydarzenia 

miały wtedy miejsce. 

 Wyjaśnia przyczyny i skutki omawianych wydarzeń. 

  Przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji. 

 Analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach. 

 Wykorzystuje mapę jako źródło informacji. 

  Podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych, potrafi uogólniać i  i formułować 

wnioski, zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy.  

 Dokonuje rekonstrukcji genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji wybranych zjawisk 

historycznych o różnorodnym stopniu trudności. 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

 

Poziom wymagań dopełniających ( ocena bardzo dobra ) 

Uczeń w wymiarze jednostki lekcyjnej potrafi to co na ocenę dobrą oraz: 

 Wyczerpująco opanował wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej i  

potrafi się nimi posłużyć w różnych  sytuacjach problemowych. 

  Analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach historycznych, potrafi je samodzielnie 

zinterpretować. 

 Zauważa rozmaite interpretacje wydarzeń i procesów historycznych. 

 Samodzielnie ocenia postacie, wydarzenia i procesy. Potrafi uzasadnić swój wybór właściwie dobranymi 

argumentami. 

 Samodzielnie wykorzystuje mapę jako źródło informacji. 

 Aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych. 

 Ustosunkowuje się, dobierając właściwe argumenty, do postawionych przez nauczyciela problemów 

historycznych.  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela. 

 Wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów nauczania do rozwiązywania różnorodnych zadań. 
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 Potrafi kierować pracą zespołu rówieśników. 

 Dokonuje wszechstronnej rekonstrukcji genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji 

wybranych zjawisk historycznych. 

 Wypowiada własne zdanie na konkretny temat w sposób logiczny i spójny. Potrafi uzasadnić swoje 

stanowisko argumentami. Dostrzega słabe trony swojego rozumowania. Potrafi przedstawić 

argumenty przemawiające „za” stanowiskiem, które nie jest zgodne z jego poglądami. 

 

Poziom wymagań wykraczających ( ocena celująca ) 

Uczeń w wymiarze jednostki lekcyjnej potrafi to co na ocenę bardzo dobrą oraz: 

 Ma wiedzę i umiejętności historyczne wykraczające poza określone w podstawie programowej i  

potrafi się nimi posłużyć w różnych  sytuacjach problemowych. 

 . Potrafi zastosować wiedzę w sytuacjach problemowych, które nie były rozwiązywane na lekcjach. 

 Samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

 Formułuje problemy historyczne. 

 Z sukcesami bierze udział w konkursach i olimpiadach.  

 Samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy historyczne z wykorzystaniem popularnonaukowych i 

naukowych źródeł informacji. 

 

 


