Przedmiotowy system oceniania z historii - szkoła podstawowa klasa IV

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (
Dz.U.poz.356 )

*

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych na podstawie art. 44b z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz.U. z 2016 r. poz.
1943 , z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 16 sierpnia 2017 r. poz.1534 ) .

•

„WCZORAJ I DZIŚ” PROGRAM NAUCZANIA HISTORII W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
dr Tomasz Maćkowski

•

Podstawa programowa1.

•

Wewnątrzszkolny System Oceniania -

1

Podstawa programowa opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartyma w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
14.02.2017 r. (DzU z 2017 r., poz. 356) oraz zapisami Ustawy o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,
1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
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W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.
Poziom

Ocena

K
K+P
K+P+R
K+P+R+D
K+P+R+D+W

poziom K
poziom P
poziom R
poziom D
poziom W

dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra / celująca*
celująca

- konieczny
- podstawowy
- rozszerzający
- dopełniający
- wykraczający

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. Nauczyciel
decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.
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Roczny plan pracy z historii dla klasy 4 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś” (edycja 2020-2022)
Wymagania na poszczególne oceny
*Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe) z podstawy programowej
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji

Zagadnienia

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Rozdział 1. Z historią na Ty
1. Historia –
nauka o
przeszłości

– historia jako nauka o
przeszłości;
– historia a baśnie i
legendy;
– efekty pracy
historyków i
archeologów;
– źródła historyczne, ich
przykłady oraz podział.

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– wskazuje różne przykłady

– omawia rolę źródeł

– potrafi zaproponować po-

posługuje się terminami:

terminami: archeologia, źródła

materialnych źródeł pisanych

historycznych w procesie

dział źródeł pisanych bądź

współczesność, przeszłość,

historyczne;

i niepisanych.

poznawania dziejów.

niepisanych na podkategorie;

historia, legenda, baśń;

– rozróżnia pracę historyków i

– ocenia wiarygodność różnego

– rozróżnia przeszłość od

archeologów;

rodzaju źródeł pisanych.

współczesności;

– potrafi podać przykłady postaci

– potrafi krótko scharakte-

legendarnych i historycznych;

ryzować, czym zajmują się
historycy.

– wyjaśnia, czym są przyczyny i
skutki;

– dokonuje podstawowego podziału
źródeł historycznych.

2. Historia
wokół nas

– znaczenie pamiątek
– przy pomocy nauczyciela
poprawnie posługuje się
rodzinnych;
– drzewo genealogiczne terminami: ojczyzna,
– sposób przedstawienia patriotyzm;
– podaje przykłady pamiątek
historii rodziny;
rodzinnych.
– „wielka” i „mała”
ojczyzna;
– patriotyzm jako miłość
do ojczyzny;
– sposoby wyrażania
patriotyzmu;
– „małe ojczyzny” i ich
tradycje;
– znaczenie terminów:
tradycja, drzewo

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– wskazuje wybitne postaci w

terminami: ród, drzewo

terminem tradycja;

terminem „mała ojczyzna”;

dziejach regionu.

genealogiczne;

– podaje przykłady regional-

– tworzy przewodnik po wła-

– przygotowuje drzewo

nych tradycji.

snej miejscowości.

genealogiczne najbliższej rodziny;

– podaje przykłady postaw i
zachowań patriotycznych.
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genealogiczne, ojczyzna,
mała ojczyzna,
patriotyzm.
3. Mieszkamy w – państwo polskie i jego
Polsce
krainy historyczne;
– mój region częścią
Polski;
– naród polski jako
zbiorowość posługująca
się tym samym
językiem, mająca
wspólną przeszłość i
zamieszkująca to samo
terytorium;
– dziedzictwo
narodowe;
– polskie symbole
narodowe;
– polskie święta
państwowe ;
– znaczenie terminów:
kraina historyczna,
naród, symbole
narodowe, Polonia.
4. Czas w
– chronologia i
historii
przedmiot jej badań;
– oś czasu i sposób
umieszczania na niej
dat;
– podstawowe
określenia czasu
historycznego (data,
okres p.n.e. i n.e.,
tysiąclecie, wiek);

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– omawia genezę polskich

posługuje się terminem

terminem naród;

terminem region;

terminem Polonia;

symboli narodowych;

symbole narodowe;

– przedstawia polskie symbole

– wskazuje na mapie państwo

narodowe;

polskie i jego granice.

– przedstawia najważniejsze
święta państwowe;

– wskazuje na mapie główne – podaje przykłady
krainy historyczne Polski oraz dziedzictwa
narodowego Polaków.
największe miasta;
– przedstawia genezę

– wskazuje na mapie stolicę

najważniejszych świąt

państwa.

państwowych.

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

używa terminów chronolo-

terminami: chronologia, okres

gicznych: tysiąclecie, wiek;

p.n.e. i n.e

terminami: era, epoka
historyczna;

– umieszcza daty na osi czasu.

– zamienia cyfry arabskie na
rzymskie;

– porządkuje fakty i epoki
historyczne oraz umieszcza je w
czasie.
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– podaje cezury czasowe
epok historycznych.

– wyjaśnia okoliczności
ustanowienia roku 1 i
podziału na dwie ery;
– podaje przykłady innych
rachub mierzenia czasu.

– tworzy przewodnik po
własnym regionie.

– charakteryzuje
główne epoki
historyczne.

– cyfry rzymskie oraz ich
arabskie odpowiedniki;
– epoki historyczne:
starożytność,
średniowiecze,
nowożytność,
współczesność oraz ich
daty graniczne.
5. Obliczanie
– przy pomocy nauczyciela
– obliczanie upływu
czasu w historii czasu między
określa, w którym wieku miało
miejsce dane wydarzenie;
poszczególnymi
– oblicza upływ czasu między
wydarzeniami;
wydarzeniami w ramach jednej
– określanie, w którym
ery.
wieku doszło do danego
wydarzenia;
– podział czasu na wieki
i półwiecza.

– poprawnie wskazuje

6. Czytamy
mapę i plan

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– wyjaśnia, czym jest karto-

– rozróżnia mapę geograficzną, – wyjaśnia zasadę działania i

posługuje się terminami: mapa,

terminami: legenda, symbol;

grafia;

polityczną, historyczną.

plan;

– objaśnia symbole legendy

– przygotowuje proste plany

– dostrzega różnice między mapą

mapy;

miejscowe.

a planem.

– odczytuje z mapy podstawowe

– podobieństwa
i różnice między mapą
a planem;
– znaczenie mapy
w pracy historyka;
– odczytywanie
informacji z planu
i mapy historycznej;
– najstarsze mapy
świata.

wydarzenie wcześniejsze w
czasach p.n.e;

– oblicza upływ czasu między
wydarzeniami w ramach obu er.

– określa początek i
koniec wieku;
– poprawnie umiejscawia

– przyporządkowuje wyda-

wydarzeniami, w tym na
przełomie obu er.

rzenia do epok historycznych.

wydarzenia z obu er na osi
czasu.

informacje.

Rozdział II: Od Piastów do Jagiellonów
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– oblicza upływ czasu między

rolę GPS-u we współczesnej
lokalizacji przestrzennej.

1. Mieszko I i
chrzest Polski

2. Bolesław
Chrobry –
pierwszy król
Polski

– słowiańskie
– przy pomocy nauczyciela
posługuje się terminami:
pochodzenie Polaków;
plemię, dynastia;
– legendarne początki
– wie, kto był pierwszym
państwa polskiego;
historycznym władcą Polski.
– książę Mieszko I
pierwszym historycznym
władcą Polski;
– małżeństwo Mieszka I
z Dobrawą;
– chrzest Mieszka I i jego
znaczenie
– znaczenie terminów:
plemię, Słowianie,
Piastowie.

– misja świętego
Wojciecha u Prusów;
– zjazd gnieźnieński
i pielgrzymka cesarza
Ottona III;
– wojny Bolesława
Chrobrego z sąsiadami
i przyłączenie nowych
ziem;
– koronacja Bolesława
Chrobrego na króla
Polski;
– znaczenie terminów:
misja, relikwie, cesarz,
arcybiskupstwo,
biskupstwo, koronacja,
gród, drużyna, wojowie.
*W
– zakony
średniowieczny chrześcijańskie;
m klasztorze
– życie w klasztorze;

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– przytacza przykłady legend – wskazuje na mapie

terminem Piastowie;

terminami: Słowianie, poganin;

o początkach państwa

rozmieszczenie plemion

– wyjaśnia pochodzenie

– zna wydarzenia związane
z data 966.

polskiego;

słowiańskich na ziemiach

– wyjaśnia okoliczności

polskich;

zawarcia małżeństwa z Do-

– charakteryzuje znaczenie

brawą oraz przyjęcia chrztu

przyjęcia chrześcijaństwa dla
państwa polskiego.

nazwy „Polska”.

przez Mieszka;

– przedstawia
najważniejsze
konsekwencje przyjęcia
chrztu.

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– zna wydarzenia związane z – ocenia skutki polityki

posługuje się terminami:

terminami: relikwie, gród,

terminami: biskupstwo,

datami: 1002–1018;

cesarz, koronacja, wojowie;

drużyna;

arcybiskupstwo;

– wskazuje na mapie terytoria

– wie, kto był pierwszym królem

– zna wydarzenia związane z – przedstawia przyczyny

Polski.

datami: 1000, 1025;

i skutki zjazdu gnieźnieńskiego.

– charakteryzuje misję św.

podbite przez Bolesława
Chrobrego;

wewnętrznej i zagranicznej
Bolesława dla państwa
polskiego.

– wyjaśnia znaczenie koronacji
Bolesława Chrobrego.

Wojciecha.

– przy pomocy nauczyciela

– podaje przykłady

– wyjaśnia, w jaki sposób zakony

– poprawnie posługuje się

– podaje przykłady

posługuje się terminami:

średniowiecznych zakonów;

terminami: reguła zakonna,

współczesnych zakonów

duchowieństwo, zakon, mnich,

– opisuje życie wewnątrz

przyczyniły się do rozwoju rolnictwa
na ziemiach polskich.

skryptorium;

chrześcijańskich.

klasztor;

klasztoru.
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3. Polska
Kazimierza
Wielkiego

– wpływ zakonów na
rozwój
średniowiecznego
rolnictwa;
– rola zakonów
w rozwoju wiedzy
i średniowiecznego
piśmiennictwa;
– najstarsze zakony na
ziemiach polskich i ich
znaczenie;
– znaczenie terminów:
duchowieństwo, zakon,
mnich, klasztor.

– opisuje podstawowe

– charakteryzuje wkład

– Kazimierz Wielki
ostatnim królem
z dynastii Piastów;
– reformy Kazimierza
Wielkiego;
– zjazd monarchów w
Krakowie – uczta u
Wierzynka;
– umocnienie granic
państwa (Zastał Polskę
drewnianą, a zostawił
murowaną);
– utworzenie Akademii
Krakowskiej;
– znaczenie terminu:
żak, uniwersytet.

– przy pomocy nauczyciela

– zna wydarzenia związane z – wymienia główne reformy

– poprawnie posługuje się

– porównuje politykę pro-

posługuje się terminem:

datami: 1364, 1370;

Kazimierza Wielkiego;

terminem uczta u Wierzynka;

wadzoną przez Bolesława

uniwersytet, żak;

– wyjaśnia powiedzenie: Zastał

– wyjaśnia cele założenia oraz

– opisuje zjazd monarchów w

Chrobrego i Kazimierza

– wyjaśnia, dlaczego historycy

Polskę drewnianą, a zostawił
murowaną.

znaczenie utworzenia Akademii

Krakowie.

Wielkiego.

zajęcia duchowieństwa
zakonnego
w średniowieczu.

nadali królowi Kazimierzowi

duchowieństwa w średniowieczną kulturę.

Krakowskiej;

– wskazuje na mapie ziemie

przydomek „Wielki”.

przyłączone do Polski za panowania
Kazimierza Wielkiego.
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*Rycerze i
zamki

– średniowieczni rycerze
i ich rola;
– funkcje i wygląd
zamków;
– od pazia do rycerza;
– uzbrojenie rycerskie;
– turnieje rycerskie;
– kodeks rycerski;
– znaczenie terminów:
rycerz, zamek, paź,
giermek, pasowanie,
herb, kopia, fosa.
4. Jadwiga i
– objęcie władzy przez
Jagiełło – unia Jadwigę;
polsko-litewska – zasługi Jadwigi dla
polskiej kultury, nauki
i sztuki;
– przyczyny zawarcia
unii polsko-litewskiej
w Krewie;
– okoliczności objęcia
władzy w Polsce przez
Władysława Jagiełłę;
– skutki zawarcia unii
polsko-litewskiej;
– zagrożenie ze strony
Krzyżaków;
– znaczenie terminów:
unia, Jagiellonowie.
5. Zawisza
Czarny i bitwa
pod
Grunwaldem

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

posługuje się terminami: rycerz,

terminami: pasowanie, paź,

– poprawnie posługuje się
terminami: herb,
dziedziniec, zbrojownia,
baszta;
– charakteryzuje kodeks rycerski.

– podaje przykłady

– przedstawia przykłady

zachowanych zamków
średniowiecznych
w Polsce i w regionie.

wzorców rycerskich
utrwalonych w literaturze i
legendach.

fosa, kopia, zamek;

giermek;

– opisuje wygląd średnio-

– wyjaśnia, kto i w jaki

wiecznego rycerza
i zamku.

sposób mógł zostać

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– przedstawia okoliczności

poprawnie posługuje się

terminem unia;

zawiązania unii polsko-litewskiej;

terminem Jagiellonowie;

– zna wydarzenia związane z – wymienia postanowienia unii w

– charakteryzuje postać
Jadwigi i Władysława
Jagiełły.

datą 1385;

– opisuje sytuację
związaną z objęciem
tronu polskiego po
wygaśnięciu dynastii
Piastów.

– poprawnie posługuje
się terminem
Andegawenowie;
– omawia zagrożenie ze
strony zakonu
krzyżackiego dla Polski
i Litwy.

– postać Zawiszy
– charakteryzuje postać
Zawiszy Czarnego.
Czarnego;
– bitwa pod
Grunwaldem i biorący w
niej udział rycerze.

rycerzem.

Krewie.

– wskazuje na mapie
Królestwo Polskie oraz
obszar Wielkiego
Księstwa Litewskiego.

– zna wydarzenia związane z – przedstawia przyczyny wielkiej

– charakteryzuje postać Ulricha – przedstawia skutki bitwy

datą 1410;

wojny z zakonem krzyżackim;

von Jungingena.

– wyjaśnia powiedzenie:

– opisuje przebieg bitwy pod

postanowienie pokoju

polegać jak na Zawiszy.

Grunwaldem.

toruńskiego.
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pod Grunwaldem oraz

6. Mikołaj
Kopernik –
wielki
astronom

– Mikołaj Kopernik i jego – przy pomocy nauczyciela
poprawnie posługuje się
życie;
terminem astronomia;
– odkrycie Mikołaja
Kopernika i powiedzenie – wie, kim był Mikołaj Kopernik.
Wstrzymał Słońce i
ruszył Ziemię;
– dokonania Kopernika
spoza dziedziny
astronomii;
– znaczenie terminu:
astronomia.

– wyjaśnia powiedzenie:

– wie, gdzie urodził się Mikołaj
wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię; Kopernik oraz gdzie znajduje się
jego grób;

– przedstawia poglądy na temat
Ziemi i Układu Słonecznego przed
odkryciem Kopernika.

– poprawnie posługuje
się terminem: teoria
heliocentryczna;
– przedstawia inne

– wyjaśnia, dlaczego najważniejsze dzieło Kopernika zostało
potępione przez Kościół.

dokonania
i zainteresowania Mikołaja
Kopernika;

Rozdział III: Wojny i upadek Rzeczypospolitej
1. Jan Zamoyski – złoty wiek Polski;
i złoty wiek
– kariera polityczna
Polski
i wojskowa Jana
Zamoyskiego;
– Zamość – miasto
renesansowe;
– znaczenie terminów:
szlachta, kanclerz,
hetman.
2. XVII wiek –
stulecie wojen

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– wyjaśnia słowa Zamoyskiego: – charakteryzuje Zamość, jako

poprawnie posługuje się

terminami: kanclerz, hetman;

terminem złoty wiek;

przykład miasta renesansowego.

terminem: szlachta;

– charakteryzuje postać i do-

– charakteryzuje zabudowę i

Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie;

– zna królów Polski: Zygmunta

konania Jana Zamoyskiego.

układ Zamościa;

– wymienia skutki
wojen Rzeczypospolitej
w XVII w.

– wskazuje na mapie Zamość.

I Starego, Zygmunta II Augusta i
Stefana Batorego.

– potop szwedzki, rola
– przy pomocy nauczyciela
poprawnie posługuje się
Stefana Czarnieckiego;
terminem potop szwedzki;
– obrona Jasnej Góry
i rola przeora Augustyna – wskazuje na mapie granice
Rzeczypospolitej.
Kordeckiego;
– król Jan III Sobieski
i jego zwycięstwa nad
Turkami;
– rola husarii w polskich
sukcesach militarnych;

– wskazuje na mapie sąsiadów

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

Rzeczypospolitej;

terminem: wojna podjazdowa,

terminami: husaria, wielki

– zna wydarzenia związane z

odsiecz wiedeńska;

wezyr;

datami: 1655–1660, 1683;

– opisuje wygląd
i uzbrojenie husarii;
– zna postaci: Augustyn Kordecki,

– przedstawia przebieg poto-

Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski,
oraz ich dokonania.

Góry;

9

pu szwedzkiego
i przełomowej obrony Jasnej

– przedstawia przebieg
odsieczy wiedeńskiej.

– znaczenie terminów:
potop szwedzki, husaria,
wielki wezyr, odsiecz.

*Czasy
stanisławowski
e

– przy pomocy nauczyciela
– poprawnie posługuje się
– ideały epoki
posługuje się terminami: obiady terminem mecenas;
oświecenia;
– wyjaśnia, dlaczego Dzień
czwartkowe, Szkoła Rycerska,
– dokonania króla
Edukacji Narodowej jest
kadet.
Stanisława Augusta
współcześnie obchodzony 14
października.
Poniatowskiego;
– ustanowienie Komisji
Edukacji Narodowej i jej
znaczenie;
– kultura doby
stanisławowskiej oraz jej
przedstawiciele;
– zabytki budownictwa
i architektury polskiej
2 poł. XVIII w.;
– znaczenie terminów:
Szkoła Rycerska, kadet,
mecenas, obiady
czwartkowe;

3. Tadeusz
– sytuacja
Kościuszko na
Rzeczypospolitej
czele powstania w XVIII w.;
– Konstytucja 3 maja;
– rozbiory
Rzeczypospolitej
dokonane przez Rosję,
Prusy i Austrię;

– wymienia zasługi króla

– przedstawia najwybit-

– wyjaśnia kontrowersje w

Stanisława Augusta Ponia-

niejszych twórców doby
stanisławowskiej oraz ich
dokonania;

ocenie panowania króla

towskiego;

– wyjaśnia, dlaczego oświecenie

towskiego.

było nazywane „wiekiem rozumu”.

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– przedstawia znaczenie

poprawnie posługuje się

terminami: konstytucja,

uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

terminami: zaborcy, powstanie;

kosynierzy;

– charakteryzuje postać i dokonania

– wymienia państwa, które

– zna wydarzenia związane z

Tadeusza Kościuszki.

dokonały rozbiorów;

datami: 1772, 3 maja 1791 r.,

– opisuje przebieg powstania

– przedstawia cel powstania

1794, 1795;

kościuszkowskiego.

kościuszkowskiego.

Stanisława Augusta Ponia-

– przedstawia znaczenie – wyjaśnia czym był
uchwalenia Konstytucji Uniwersał Połaniecki;
– wskazuje na mapie
3 Maja;
rozbiory Polski;
– wyjaśnia przyczyny kryzysu
Rzeczypospolitej szlacheckiej;
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4. Legiony
Polskie i hymn
narodowy

5. Romuald
Traugutt i
powstanie
styczniowe

– dowództwo Tadeusza
Kościuszki w powstaniu
w 1794 r.;
– bitwa pod Racławicami
i rola kosynierów;
– klęska powstania i III
rozbiór
Rzeczypospolitej;
– znaczenie terminów:
rozbiory, konstytucja,
powstanie, kosynierzy
– losy Polaków po
– przy pomocy nauczyciela
poprawnie posługuje się
upadku
terminem hymn państwowy;
Rzeczypospolitej;
– zna imię i nazwisko autora
– Legiony Polskie we
hymnu państwowego;
Włoszech i panujące
– zna słowa hymnu Polski.
w nich zasady;
– generał Jan Henryk
Dąbrowski i jego rola
w stworzeniu Legionów
Polskich;
– Józef Wybicki – autor
Mazurka Dąbrowskiego;
– znaczenie słów
Mazurka Dąbrowskiego;
– Mazurek
Dąbrowskiego hymnem
Polski;
– znaczenie terminów:
emigracja, hymn
państwowy.
– branka i wybuch
powstania
styczniowego;

– poprawnie posługuje się

– opisuje Legiony Polskie we

– wie, kiedy Mazurek Dą-

– charakteryzuje postać

terminem emigracja;

Włoszech oraz panujące w nich

browskiego został polskim

Napoleona Bonaparte;

– przedstawia sytuację

zasady.

hymnem narodowym;

– wie, o jakich
wydarzeniach mówią
słowa Mazurka
Dąbrowskiego.

narodu polskiego po III

– wyjaśnia, dlaczego Polacy

rozbiorze;

zaczęli tworzyć legiony polskie u
boku Napoleona.

– zna wydarzenia związane z
datą: 1797;

– charakteryzuje postaci gen.
Jana Henryka Dąbrowskiego i
Józefa Wybickiego.

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– poprawnie posługuje się

– wyjaśnia, dlaczego powsta-

poprawnie posługuje się

terminami: branka, dyktator;

terminem działalność

terminami: wojna

nie styczniowe upadło.

terminami: zabór rosyjski,

– charakteryzuje postać
Romualda Traugutta;

konspiracyjna;

partyzancka;

Syberia;
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– wojna partyzancka;
– Romuald Traugutt
dyktatorem powstania;
– represje po upadku
powstania
styczniowego;
– znaczenie terminów:
zabór rosyjski,
działalność
konspiracyjna, branka,
wojna partyzancka,
dyktator, Syberia.
6. Maria
SkłodowskaCurie – polska
noblistka

– wyjaśnia, dlaczego Polacy

– zna wydarzenia związane z – wyjaśnia, dlaczego Polacy

zorganizowali powstanie.

datami: 1863–1864.

– edukacja Marii
– przy pomocy nauczyciela
poprawnie posługuje się
Skłodowskiej-Curie na
terminami: tajne nauczanie,
ziemiach polskich;
laureat;
– tajne nauczanie
– wyjaśnia, dlaczego Maria
i Latający Uniwersytet;
– kariera naukowa Marii Skłodowska-Curie musiała
wyjechać do Francji.
Skłodowskiej-Curie;
– Nagrody Nobla
przyznane Marii
Skłodowskiej-Curie;
– polscy nobliści;
– znaczenie terminów:
tajne nauczanie,
Nagroda Nobla, laureat.

i skutki powstania

konspiracyjną.

styczniowego.

– charakteryzuje postać Marii – przedstawia dokonania M.
Skłodowskiej-Curie;
– wymienia, za jakie dokonania
Maria Skłodowska-Curie
otrzymała Nagrodę Nobla.

– opisuje charakter, przebieg

prowadzili działalność

Skłodowskiej-Curie
i wyjaśnia, za co została
uhonorowana Nagrodą Nobla .

– poprawnie posługuje się
terminami: Nagroda Nobla,

– opisuje działalność Marii
Skłodowskiej-Curie podczas I
wojny światowej.

Uniwersytet Latający;

– wymienia innych polskich
laureatów Nagrody Nobla.

Rozdział IV: Ku współczesnej Polsce
1. Józef
Piłsudski i
niepodległa
Polska

– wybuch I wojny
światowej;
– udział Legionów
Polskich i Józefa
Piłsudskiego w

– przy pomocy nauczyciela

– poprawnie posługuje się

– przedstawia udział Legionów

– poprawnie posługuje się

poprawnie posługuje się

terminem Naczelnik Państwa;

Polskich w działaniach zbrojnych

terminem orlęta lwowskie;

terminem: I wojna światowa, II

– zna wydarzenia związane z

podczas I wojny światowej;

Rzeczpospolita;

datami: 1914–1918; 11 li-

– wyjaśnia rolę Józefa Piłsudskiego

– wymienia obszary, o
które Polacy toczyli

– wskazuje na mapie obszar II

stopada 1918 r.

w odzyskaniu niepodległości i
budowie państwa polskiego.

RP;
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– opisuje przebieg walk
o granice II
Rzeczpospolitej.

*Bitwa
Warszawska

2. Eugeniusz
Kwiatkowski i
budowa Gdyni

działaniach zbrojnych
podczas I wojny
światowej;
– odzyskanie
niepodległości przez
Polskę;
– Józef Piłsudski
Naczelnikiem Państwa;
– walki o ustalenie
granic II
Rzeczypospolitej i Bitwa
Warszawska;
– Narodowe Święto
Niepodległości;
– znaczenie terminów:
I wojna światowa,
II Rzeczpospolita,
Naczelnik Państwa,
orlęta lwowskie.

– wyjaśnia, dlaczego dzień 11

walki w latach 19181921 r.

– Rosja Sowiecka i
komunizm;
– wojna polskobolszewicka;
– Bitwa Warszawska i jej
legenda;
– 15 sierpnia – Święto
Wojska Polskiego.

– zna wydarzenie związane z

– poprawnie posługuje się

– omawia przebieg wojny polsko- – wyjaśnia, jakie czynniki

datą: 15 sierpnia 1920 r.;

terminami: front, komunizm,

bolszewickiej.

– odpowiada, jaki był
wynik Bitwy
Warszawskiej;
– wskazuje na mapie
miejsce Bitwy
Warszawskiej.

bolszewicy;

listopada został ogłoszony
świętem państwowym.

– problemy odrodzonej – przy pomocy nauczyciela
poprawnie posługuje się
Polski;
terminami: Wolne Miasto
– zasługi Eugeniusza
Kwiatkowskiego na polu Gdańsk, bezrobocie;
– wskazuje na mapie Polski
gospodarczym –

– wyjaśnia, dlaczego

złożyły się na sukces wojsk
polskich
w wojnie z Rosją Sowiecką.

15 sierpnia obchodzone jest
Święto Wojska Polskiego.

– wyjaśnia, dlaczego Gdynia
stała się polskim „oknem na
świat”.

Gdynię.
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– opisuje trudności gospodarcze i – charakteryzuje
ustrojowe
i wskazuje na mapie obszar
w odbudowie państwa polskiego.

Centralnego Okręgu Przemysłowego.

– poprawnie posługuje
się terminem „cud nad
Wisłą”;
– charakteryzuje mit
„cudu nad Wisłą”.

– poprawnie posługuje
się terminami: minister,
eksport, import.

3. Zośka, Alek
i Rudy –
bohaterscy
harcerze

4. „Żołnierze
niezłomni”

budowa portu w Gdyni,
Centralny Okręg
Przemysłowy;
– Gdynia polskim oknem
na świat;
– znaczenie terminów:
Wolne Miasto Gdańsk,
bezrobocie, import,
eksport, minister.
– przy pomocy nauczyciela
– poprawnie posługuje się
– wybuch II wojny
– wie, dlaczego wybuchło
poprawnie posługuje się
terminami: Armia Krajowa,
światowej;
powstanie warszawskie;
terminem: okupacja;
Szare Szeregi;
– sytuacja
– opisuje najważniejsze akcje
– zna wydarzenia związane z
społeczeństwa polskiego – zna wydarzenia związane z
Szarych Szeregów,
datą
pod niemiecką okupacją; datą
w tym akcję pod Arsenałem.
1 września 1939 r.;
1 sierpnia 1944 r.;
– Szare Szeregi (Zośka,
– opisuje sytuację narodu
– charakteryzuje postaci Zośki,
Alek, Rudy);
polskiego pod niemiecką okupacją. Alka i Rudego.
– akcja pod Arsenałem;
– powstanie
warszawskie jako wyraz
patriotyzmu młodego
pokolenia;
– znaczenie terminów:
okupacja, Armia
Krajowa, Szare Szeregi.
– przejęcie władzy w
– przy pomocy nauczyciela
– poprawnie posługuje się
terminem: „żołnierze
powojennej Polsce przez poprawnie posługuje się
terminem: „żołnierze niezłomni”; niezłomni”;
komunistów;
– opisuje politykę komunistów – rozwija skrót PRL;
– polityka komunistów
wobec ludności polskiej.
wobec polskiego
podziemia;
– działalność wojenna i
powojenna Witolda
Pileckiego;
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– poprawnie posługuje
się terminami: Związek
Sowiecki, powstanie
warszawskie;
– charakteryzuje
działalność Polskiego
Państwa Podziemnego.

– przedstawia przebieg po-

– wyjaśnia, kto objął rządy w

– charakteryzuje postaci

państwie polskim po zakończeniu

Witolda Pileckiego i Danuty

II wojny światowej;

Siedzikówny.

– wie, kiedy
obchodzony jest
Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”.

– opisuje represje komunistów
wobec zwolenników prawowitych
władz polskich.

wstania warszawskiego.

– postawa Danuty
Siedzikówny, ps. Inka
– znaczenie terminów:
opozycja
antykomunistyczna,
„żołnierze niezłomni”.
5. Jan Paweł II – – dzieciństwo i początek – przy pomocy nauczyciela
poprawnie posługuje się
papież
kapłaństwa Karola
terminem: papież
pielgrzym
Wojtyły;
– wie, kim był Karol Wojtyła;
– opozycyjna rola
– podaje miasto, w którym urodził
Kościoła w czasach
się Karol Wojtyła.
komunizmu;
– wybór Karola Wojtyły
na papieża;
– pielgrzymki papieża do
ojczyzny (Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!);
– wsparcie Kościoła dla
opozycji;
– Jan Paweł II jako
papież pielgrzym;
– znaczenie terminów:
papież, teologia,
pielgrzymka, konklawe,
kardynał, prymas,
pontyfikat.

– poprawnie posługuje
się terminami: papież,
teologia, pielgrzymka;
– wymienia nazwy
kontynentów, które
odwiedził Jan Paweł II.
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– charakteryzuje rolę Kościoła
katolickiego
w czasach komunizmu;

– charakteryzuje rolę
papieża jako przywódcy
Kościoła katolickiego oraz
jako autorytetu moralnego
dla chrześcijan.

– wyjaśnia znaczenie słów Jana
Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!;

– wyjaśnia znaczenie pierwszej
pielgrzymki Jana Pawła II do
kraju dla społeczeństwa
polskiego.

– poprawnie posługuje
się terminami:
konklawe, kardynał,
pontyfikat;
– wie, dlaczego Stefan
Wyszyński nazywany jest
Prymasem Tysiąclecia;
– charakteryzuje krótką
biografię Jana Pawła II.

6. „Solidarność” – życie codzienne w
i jej
okresie PRL.;
bohaterowie
– działalność
opozycyjna;
– strajki robotnicze
i powstanie NSZZ
„Solidarność”;
– bohaterowie
„Solidarności”: Lech
Wałęsa i Anna
Walentynowicz;
– wprowadzenie stanu
wojennego i represje
przeciwko opozycji;
– przełom 1989 r.
i upadek komunizmu;
– znaczenie terminów:
strajk, związek
zawodowy, solidarność,
stan wojenny, Okrągły
Stół.

– przy pomocy nauczyciela

– wyjaśnia, dlaczego w 1980

– zna wydarzenia związane z

poprawnie posługuje się

r. doszło do masowych straj-

datami: sierpień 1980, 1989;

terminami: demokracja, strajk,

ków robotniczych;

– zna głównych bohaterów

solidarność, związek zawo-

– opisuje okoliczności zawią-

dowy;

zania związku zawodowego

„Solidarności” – Lecha Wałęsę i Annę
Walentynowicz.

– wie, jak się nazywał pierwszy

„Solidarność”.

– poprawnie posługuje
się terminami: stan
wojenny, Okrągły Stół;

– wskazuje różnice

– wymienia ograniczenia, z

a wolną Polską.

polityczne między czasami
komunizmu

jakimi wiązało się wprowadzenie stanu wojennego;

przywódca związku zawodowego
„Solidarność” i późniejszy
prezydent.

– wyjaśnia skutki rozmów
Okrągłego Stołu.

Cele ogólne oceniania:
•
•
•
•
•

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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Przedmiotem oceniania są:
• wiadomości (wiedza przedmiotowa),
• umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich wniosków),
• postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy.
W zakresie wiedzy
• rozumienie pojęć historycznych,
• rozumienie pojęć czasoprzestrzennych,
• rozumienie znaczenia i roli postaci historycznych,
• rozumienie procesu dziejowego Polski, Europy, swego regionu i niezbyt skomplikowanych związków zachodzących miedzy nimi.

W zakresie umiejętności
• właściwe posługiwanie się podstawowymi pojęciami historycznymi,
• właściwe posługiwanie się podstawowymi wydarzeniami w miejscu i czasie,
• właściwe posługiwanie się Internetem, słownikami, wieloma źródłami historycznymi w celu poszukiwania różnych rodzajów informacji,
• właściwe dostrzeganie różnic i podobieństw w warunkach życia ludzi w dawnych czasach
i obecnie,
• właściwe przewodnictwo po swojej okolicy, miejscowości, znajomość historii, zabytków, miejsca kultury i pamięci oraz ludzi zasłużonych dla
środowiska.

W zakresie postaw
• wykazywanie zainteresowania historią i kulturą własnego środowiska
• wykazywanie szacunku wobec dziejów ojczystych i wobec dorobku przeszłych pokoleń
• wykazywanie potrzeby ochrony tradycji własnego środowiska i tradycji narodowej
• wykazywanie szacunku wobec osiągnięć i pracy innych ludzi w danych czasach i współcześnie.
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Skala ocen – Bieżąca ocena edukacyjnych ucznia odbywa się według skali stopniowej zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły.
654321-

stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający
stopień niedostateczny.

Formy sprawdzania poziomu osiągnięć uczniów
I. FORMY USTNE
Wypowiedzi ustne - mają formę indywidualnej rozmowy nauczyciela z uczniem, podczas której nauczyciel dokonuje kontroli i oceny osiągnięć
dydaktycznych ucznia oraz diagnozuje postawę i zaangażowanie ucznia w relacjach interpersonalnych. Nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy
ucznia w formie ustnej z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom merytoryczny, poprawne stosowanie
terminów i nazw historycznych oraz kultura wypowiedzi.
Wypowiedź ustna – minimum raz w okresie.
Kryteria ocen:
Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność
ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.
• celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, posiada wiedzę i
zainteresowania znacznie wykraczające poza obowiązujący program nauczania, prezentuje własne przemyślenia i oceny, łączy wiadomości z
różnych źródeł wiedzy, uczestniczy w konkursach przedmiotowych;
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•

•

•
•

•

bardzo dobry - odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, łączy fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć
historycznych, stosuje chronologię i hierarchię treści w oparciu biegłą umiejętność posługiwania się osią czasu - porównuje, wyjaśnia, wyciąga
wnioski i dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, biegle posługuje się mapą, umiejętnie analizuje teksty źródłowe, posiada uporządkowaną
wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych;
dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, ale niewyczerpująca w pełni dane zagadnienie, zawiera większość wymaganych treści, wykazuje dużą
znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych oraz potrafi je wyjaśnić i ocenić, dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, zna daty i
potrafi je nanieść na oś czasu, potrafi posługiwać się mapą, bierze udział w dyskusji - uzasadnia swoje racje w sposób komunikatywny;
dostateczny - odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, uczeń zna ważniejsze fakty, daty, pojęcia i postacie historyczne, jednak nie zawsze
potrafi je prawidłowo zinterpretować, określa wiek wydarzenia, potrafi odczytać oś czasu, raczej rzadko korzysta z mapy;
dopuszczający – wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, jednak niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi na pytania
nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, podstawowe fakty historyczne wyjaśnia z pomocą nauczyciela oraz w oparciu
o podręcznik i materiały ilustracyjne;
niedostateczny - nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela nawet o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą
nauczyciela, posiada bardzo duże braki w wiadomościach koniecznych.

Praca na lekcji-– nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji.
Aktywność na lekcji - przez aktywność rozumie się wypowiedzi ucznia na lekcji (dotyczące tematu, z zachowaniem kultury słowa i kultury dyskusji), odpowiedzi na
pytania nauczyciela zadawane w trakcie lekcji, dotyczące omawianych zagadnień.
• za poprawne wypowiedzi i odpowiedzi na lekcji uczeń otrzymuje plus (+);
• podsumowanie aktywności odbywa się pod koniec miesiąca, w wyjątkowych sytuacjach raz na dwa miesiące;
• uczniowie, którzy zgromadzili 3 „+” otrzymują ocenę bardzo dobrą, a pozostali proporcjonalnie niższą , w zależności od liczby
zgromadzonych plusów;
• w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może nagrodzić ucznia ocena celującą (np. za posiadanie wiedzy wykraczającej ponad progra m, za
wyjątkową liczbę +)
• za brak jakiejkolwiek aktywności, niepoprawne umyślne odpowiedzi uczeń może otrzymać
„-„. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. Plusy i minusy nie znoszą się .

II. FORMY PISEMNE
Testy, sprawdziany, i kartkówki - w ilości wynikającej z planowej realizacji rozkładu materiału.
W przypadku testów i sprawdzianów badających osiągnięcia ucznia, nauczyciel każdorazowo:
• określa, jaka partia materiału będzie przedmiotem sprawdzania i oceniania;
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• informuje uczniów o terminie przeprowadzenia badania z wyprzedzeniem czasowym zgodnym z ustaleniami zawartymi w WSO;
Nauczyciel informuje uczniów o terminie pracy klasowej, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i dokonuje odpowiednio wpisu do dziennika
lekcyjnego. Testy, sprawdziany poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od klasy lub nauczyciela praca pisemna nie może odbyć się w ustalonym terminie, wówczas nauczyciel wyznacza nowy
termin w porozumieniu z klasą.
W wypowiedzi pisemnej testowej przyjmuje się następującą skalę % w przeliczeniu na stopnie szkolne:

Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Kryteria
0 – 29%
30 - 49 %
50 - 69%
70 - 86 %
87-96%
97 – 100%

Sprawdziany i testy zawierają pytania na ocenę celującą, które podawane są przez nauczyciela na lekcji powtórzeniowej.
Lekcja powtórzeniowa - obejmuje większą partię materiału (dział programowy),
• trwa 1 godzinę lekcyjną,
• jest zapowiadana,
• ocena z powtórzenia nie jest obligatoryjna (uczniowie nieobecni nie muszą jej zaliczać).
Kartkówki - ocenie podlegają wiadomości i umiejętności odnoszące się do materiału nauczania z ostatniej lekcji lub ustalonego przez nauczyciela, lub
pracy domowej, oraz informacji potrzebnych do zrozumienia bieżących treści,
▪ nie podlegają poprawie;
▪ trwają nie dłużej niż 20 minut;
▪ nie są zapowiadane;
Praca domowa ucznia- celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do nauki, organizacja i planowanie
samouczenia się.
Nauczyciel formułuje treść pracy domowej, podaje literaturę a uczeń zapisuje w zeszycie przedmiotowym.
▪ Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.
▪ Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin.
▪ Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania.
▪ Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności.
▪ Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę.
Kryteria oceny (przedziały procentowe) są takie, jak przy pracy klasowej.
Za brak zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zadania domowe, pisane w domu są pracami samodzielnymi, w których uczeń może
wykorzystać wszystkie dostępne mu źródła informacji, o ile nauczyciel nie określi inaczej. Prace skopiowane, odpisane lub wykonane połowicznie,
czy odbiegające od tematu będą oceniane na stopień niedostateczny.
Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości
merytorycznej.
Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni
stosunek do przedmiotu, lekceważy swoje obowiązki.
Praca może być krótkoterminowa (jeden tydzień) lub długoterminowa (dłużej niż dwa tygodnie).

Ocenianie prac długoterminowych
Praca zadana do wykonania w dłuższym okresie czasu wymaga wiedzy i umiejętności. Wymaga indywidualizacji, obiektywizmu, wskazania mocnych i
słabych stron ucznia. Jest motywacją i dowartościowaniem ucznia.

Sposoby poprawiania prac pisemnych
•
•
•
•
•
•
•

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen ze sprawdzianów i testów (niższą od bdb) w ciągu 2 tygodni po oddaniu pracy w wyznaczonym wolnym
czasie ucznia i nauczyciela.
Uczeń nieobecny na teście lub sprawdzianie z powodu uzasadnionej nieobecności zobowiązany jest do napisania zaległych prac pisemnych w
terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie.
Uczeń poprawia tylko raz dana pracę pisemną, a brana jest pod uwagę ocena korzystniejsza dla ucznia.
Zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej (nie oddanie) jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie pisze pracy pisemnej tj. testu, sprawdzianu, kartkówki z całą klasą - traci prawo do poprawy.
Ściąganie na pracy pisemnej równoznaczne jest z otrzymaniem zera punktów bez możliwości zaliczenia pracy w dodatkowym terminie.
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do końca roku
szkolnego.

III. INNE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW:
•

prowadzenie zeszytów przedmiotowych
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Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych - uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego.
Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem :
• kompletności notatek,
• poprawności ortograficznej, gramatycznej,
• estetyki.
Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze i przy jej wystawianiu brane są wyżej wymienione elementy.
Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności.
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku.
•

Wykonanie
pomocy
pomocy naukowej)

•

udział w konkursie o tematyce historycznej, regionalnej, europejskiej itd.

•

*

opracowywanie
gazetek
klasowych
estetyka)
czynne uczestnictwo w kole zainteresowań

•

praca w grupie

dydaktycznej

(ocenie

podlega

(ocenie

wartość

podlega

merytoryczna

wartość

i

estetyka

merytoryczna

Kryteria oceny pracy w grupie
▪
▪
▪
▪
▪

zaangażowanie w pracę grupy
realizacja wyznaczonego zadania
pełnione funkcje i role
rozumienie osobistej sytuacji w grupie
umiejętności pracy w grupie

Wymagania na poszczególne oceny, uczeń
Dopuszczająca

niedostateczna
•
•
•

przeszkadza członkom grupy w
pracy,
nie wykonuje wyznaczonej pracy
w określonym czasie,
zajmuje się innymi sprawami,

•
•
•

na czas wykonuje tylko część •
zadanej pracy,
czasami przeszkadza innym,
realizuje przy pomocy kolegów
lub nauczyciela tylko część •
zadań,

dostateczna
pracuje
przy
wykonaniu •
większości zadań, ale zdarza mu •
się nie akceptować przynależności
do danej grupy,
•
realizuje większość zadań sam,
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dobra
jest zdyscyplinowany,
•
wnosi pozytywny wkład w pracę •
grupy,
•
wykonuje
zadanie
w •
wyznaczonym czasie,

bardzo dobra
zaangażowany w pracę w grupie,
wykazuje inicjatywę,
angażuje wszystkich do pracy,
pomaga
kolegom
mającym
trudności,

i

•
•
•
•

nawet przy pomocy kolegów i
nauczyciela nie wykonuje zadania,
nie wywiązuje się (lub rzadko) z
powierzonych zadań i funkcji,
nie uświadamia sobie własnych
trudności we współdziałaniu,
nie docenia pracy innych,
negatywnie dominuje w grupie.

•
•

•
•

czasami nie wywiązuje się z •
pełnionych w grupie funkcji,
nie przyjmuje do wiadomości
informacji
zwrotnych •
nauczyciela i kolegów na temat
jego pracy w zespole,
rzadko
chwali wkład pracy •
innych,
nie szanuje zdania innych.

zgodnie z predyspozycjami potrafi
wykonać niektóre
funkcje w
grupie,
akceptuje opinie nauczyciela i
kolegów na temat swojej pracy w
grupie,
potrafi pochwalić kolegów za
pracę, ale zdarza mu się również i
ich krytyka.

•
•

•
•
•

konsekwentnie wykonuje swoją
pracę,
wykonuje
zgodnie
z
predyspozycjami
przydzielone
funkcje, ale próbuje podejmować
inne,
dostrzega swoje wady pracy w
grupie i stara się je likwidować,
jest tolerancyjny,
docenia pracę innych.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

poszukiwanie materiałów,

•

prowadzenie, przygotowanie lekcji lub jej części,

•

inne
zadania
z większością klasy

nieprzewidziane

w

systemie

oceniania,

ale

samodzielnie
podejmuje
się
realizacji zadania,
przyjmuje na siebie wiele zadań,
jest zdyscyplinowany,
potrafi pokierować członkami
zespołu,
pełni wiele funkcji,
potrafi wskazać swoje mocne i
słabe punkty pracy w grupie,
potrafi ocenić pracę innych,
stwarza pozytywną atmosferę
podczas pracy,
szanuje innych.

wcześniej

uzgodnione

Realizacja którejkolwiek z form wymienionej aktywności stanowi składnik oceny klasyfikacyjnej ucznia.

Nieprzygotowanie
Nieprzygotowanie oznacza: brak pracy domowej, nieznajomość zagadnień z ostatniej lekcji, brak potrzebnych przyborów obowiązkowych (zeszyt, ćwiczenie,
podręcznik, długopis, ołówek, gumka, linijka, klej, nożyczki, kredki) lub dodatkowych, które trzeba przynieść (wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela).
W ciągu semestru uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania. Po wykorzystaniu dozwolonych nieprzygotowań, za każde następne uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną. Fakty nieprzygotowania odnotowuje się w dzienniku (data) i nie mają one wpływu na ocenę klasyfikacyjną. Zgłoszenie
nieprzygotowania do lekcji nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia (np. lekcja powtórzeniowa,
sprawdziany itp.) Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na następny semestr. Jeżeli uczeń będzie zawsze przygotowany do lekcji w ciągu semestru
otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą.

Inne postanowienia
• W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, uczeń nie ponosi żadnych
konsekwencji, także jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodziców (opiekuna) przed lekcją.
• Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (5 dni i więcej).
• Za odmowę pracy na lekcji (niewykonanie poleceń nauczyciela) uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
23

Formy informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy
kontaktów z rodzicami.
Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez:
▪ omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych,
▪ komentarze w formie ustnej,
▪ na początku roku szkolnego uczniowie informowani są o zasadach oceniania z historii.
Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce historii poprzez:
▪ rozmowy indywidualne z nauczycielami historii w trakcie godzin pedagogicznych i na zebraniach,
▪ zapisy w zeszycie przedmiotowym,
▪ korespondencję listowną.
Zasady oceniania i klasyfikacji.
1.Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy ,podręcznik .
2.Testy ,kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.
3.Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem i zapisywane w dzienniku
4.Uczeń nieobecny na sprawdzianie, jest zobowiązany zaliczyć materiał z testu w ciągu dwóch tygodni.
5.Uczeń nieobecny na kartkówce uzupełnia napisanie kartkówki na konsultacjach w ciągu dwóch tygodni.
6.Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzoną i omówioną pracę pisemną, zapoznaje się z jej wynikiem i ewentualne zastrzeżenia zgłasza do nauczyciela.
Prace przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego.
7.Otrzymana ocena z poprawy pracy klasowej jest oceną ostateczną i wpisywana jest do dziennika. Jeżeli uczeń nie zaliczy zaległości w wyznaczonym
terminie ( dwa tygodnie ) otrzymuje ocenę niedostateczną.
8.Nauczyciel może przeprowadzić krótkie kartkówki z 3 ostatnich lekcji
9.Nieobecnosc na lekcji ucznia nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji .uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt, odrobić zadanie domowe.
10.Wszelkie nieprzygotowania do lekcji ( brak zeszytu, zadania domowego) zgłaszane są na początku lekcji, jeżeli w trakcje lekcji okaże się że uczeń nie
ma zadania otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika.
11.Ocena ucznia jest jawna, częsta, obiektywna, umotywowana i systematyczna. O wszelkich stopniach uczeń jest informowany w momencie ich
wystawiania.
12.Uczeń ,który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może by klasyfikowany z przedmiotu. Przeprowadzony może być egzamin klasyfikacyjny tylko w
przypadku uzasadnionej, usprawiedliwionej nieobecności.
13.Jeżeli uczeń w czasie testu, kartkówki, odpowiedzi postępuje niezgodnie z regulaminem
(np. ściąga, korzysta z telefonu, podpowiedzi itd. ) otrzymuje ocenę „1-‘’ , która nie podlega poprawie.
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Lp. Narzędzia pomiaru Narzędzia oceniania (kryteria)
1. Udział w konkursie przedmiotowym – 100 % oceny ważonej
2. praca klasowa, sprawdzian kryterium procentowe – 80 % oceny ważonej
3. kartkówka kryterium procentowe – 30 % oceny ważonej
4. odpowiedź ustna kryterium procentowe, opisowe – 30 % oceny ważonej
a/ odpowiedź ustna na lekcji powtórzeniowej – 70 % oceny ważonej
5. praca domowa kryterium opisowe 20 % oceny ważonej
6. praca w grupach kryterium opisowe - 10 % oceny ważonej
7. odpowiedź przy mapie 30
a/ odpowiedź przy mapie na lekcji powtórzeniowej – 70 % oceny ważonej
8. samodzielna praca na lekcji w formie testowej, lub opisowej – 50 % oceny ważonej
8. inne formy kryteria ustalane są na bieżąco.
Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej
1. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczającego cały
semestr. Ocena semestralna na pierwszy i drugi semestr wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych, a ocena roczna ze średniej ocen semestralnych. W
zależności od uzyskanej średniej ważonej na koniec semestru, roku szkolnego uczniowie uzyskują odpowiednie oceny:
Średnia ważona
1 – 1,6
1,7 – 2,6
2,7 – 3,6
3,7 – 4,4
4,5 – 5,0
5,1 i więcej

ocena
Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

2. Na koniec semestru uczeń nie może dodatkowo odpowiadać by uzyskać wyższą ocenę. Postawienie wyższej oceny może wiązać się ze zdobyciem przez
ucznia laureata konkursu o znaczeniu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
Uczeń z trudnościami w uczeniu się
W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym.
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W odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PSO przewiduje dostosowanie form i metod oceniania zgodnie z
obowiązującymi
regulacjami
prawnymi.
W przypadku dysleksji rozwojowej, dysleksji, dysgrafii lub dysortografii wzięto pod uwagę możliwość występowania następujących problemów:
▪ wolne tempo czytania,
▪ trudności z zapamiętywaniem i rozumieniem czytanego tekstu,
▪ niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek,
▪ nieprawidłowa pisownia (z dominacją błędów ortograficznych),
▪ popełnianie błędów gramatyczno-logicznych,
▪ problemy z zapamiętaniem nazw i danych stanowiących sekwencje,
▪ trudności w posługiwaniu się słownikami i wydawnictwami encyklopedycznymi,
▪ problemy w analizowaniu tekstów,
• trudności w tworzeniu i ocenie poprawności własnych tekstów,
• kłopoty z planowaniem, organizacją i zarządzaniem czasem, materiałami oraz zadaniami,
• problemy z orientacją przestrzenną,
• trudności z orientacją na mapach historycznych,
• trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk, dat, pojęć,
• problemy ze zrozumieniem tekstów źródłowych (szczególnie posługujących się językiem
• archaicznym),
• problemy ze zrozumieniem i wykorzystywaniem tekstów normatywnych,
• zła orientacja w czasie historycznym,
• kłopoty z wykorzystaniem wykresów, zestawień statystycznych, zestawień tabelarycznych, tablic poglądowych,
• problemy ze zrozumieniem i wykorzystaniem przekazów medialnych,
• trudności w gromadzeniu, selekcjonowaniu i korzystaniu z różnych źródeł informacji,
• trudności z orientacją na mapie administracyjnej.
Uczniowie posiadający orzeczenia o kształceniu specjalnym objęci zostali odrębnymi kryteriami oceniania. W odniesieniu do uczniów z deficytami
fragmentarycznymi, posiadającymi opinie poradni o konieczności dostosowania form i metod nauczania i oceniania, zakres dostosowania (zgodny z
sugestiami poradni) jest na bieżąco realizowany.
Grzmiąca, 01.09.2020r.
Janusz Jankowski
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Załącznik nr1
do Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych dla ucznia z ADHD
Zakres dostosowania

•

Wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania
etapy

•

Skracanie zadań – dzielenie ich na części

•

Zadawanie małych partii materiału

•

Sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzanego materiału

•

Dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, wydłużanie czasu odpowiedzi,

•

Stosowanie strategii

„Pochwala na każdej lekcji” np.za poprawne wykonanie

rutynowych czynności : za zmieszczenie się z pracą w określonym czasie, za
zachowanie porządku, który chcę utrwalić, za wysiłek, za konkretne działania,
•

Akceptowanie ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowania

•

Stosowanie strategii

„Mniej znaczy więcej” -wydawanie jasnych, precyzyjnych

poleceń- na raz tylko jedno polecenie, pomaganie uczniowi w skupieniu się na
wykonywaniu jednej czynności,
•

Przeplatanie zadań trudnych – łatwymi, nużące- ciekawymi

•

Stosowanie strategii „Maksimum ćwiczeń, niewiele pisania” – wydrukowane teksty
notatek, uzupełnianie map, tabelek i schematów, teksty z lukami, rysowanie map i
konturów na dużych kartkach, ograniczanie przepisywania z tablicy. Wprowadzenie
rysowania map mentalnych, różnorodnych gier i zabaw.

•

Korzystanie z programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości ucznia

•

Zachęcanie do zadawania pytań

•

Pobudzanie zainteresowań ucznia,

•

Angażowanie ucznia w konkretne działania

•

Przypominanie o regułach,

•

Opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu

•

Zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce,

•

Ograniczanie ilości bodźców,
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•

Skupianie uwagi ucznia na tym co najważniejsze – kolor, podkreślenie,

•

Formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty,

•

Skracanie prac domowych.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
▪

uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat

▪

w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie,
wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać

▪

częściej powtarzać i utrwalać materiał

▪

podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie

▪

wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk,
wzrok, słuch -stosowanie prezentacji multimedialnych, używać wielu pomocy dydaktycznych,
urozmaicać proces nauczania

▪

zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na
podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia

▪

przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie

▪

często oceniać prace domowe.
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Załącznik nr 2
do Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - czynniki
emocjonalne ( np. brak motywacji do nauki )
Symptomy trudności :
•
•
•
•
•
•

trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk z historii,
trudności z opanowaniem systematyki ( hierarchiczny układ informacji ),
zła orientacja w czasie ( chronologia, daty ),
trudności z czytaniem i rysowaniem map historycznych,
trudności z orientacją w czasie i w przestrzeni ( wskazywanie kierunków na mapie i w
przestrzeni, itp. ),
problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków.

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych :
•
•
•
•
•
•
•

uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat,
w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie,
wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać,
częściej powtarzać i utrwalać materiał,
podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie
wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk,
wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania,
zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na
podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia,
przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie często
oceniać prace domowe.

29

Załącznik nr 3
do Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dla ucznia o inteligencji niższej niż przeciętna
Symptomy trudności :
•
•
•

trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści ( tendencja do pamięciowego uczenia się
wszystkiego po kolei ),
problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości,
nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji.

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych :
•

•

w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu
można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając
dany materiał ( przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi );podobnie postępować
przy powtórkach,
pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału
(dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie ).
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