
Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy III A 

( Gimnazjum w Pałecznicy) 

w roku szkolnym 2018/2019 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

 posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

 potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności, 

 konstruuje krótkie dwu-, trzyzdaniowe odpowiedzi na zadane pytania 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy (zapis z lekcji) ale występują braki w pracach 

domowych_ 

 z atlasem historycznym pracuje tylko przy pomocy nauczyciela 

 sprawdziany i inne prace pisemne wykazują że uczeń posiada pewne wiadomości i pewne 

umiejętności, które stanowią podstawę uczenia się przedmiotu  

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

 potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje przy pomocy 

nauczyciela, 

 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 

 przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się sporadycznie). 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

 opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, 

 potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

 podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań 

trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela, 

 jest aktywny w czasie lekcji, 

 poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo skutkowych, 

 systematycznie przygotowuje się do lekcji, 

 poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

 

 



Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

 opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy III, 

 wykazuje się aktywnością, w czasie lekcji, 

 sprawnie korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy, 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje, 

 potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie wykorzystać, 

 potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

 jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 

 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

 bardzo dobrze posługuje się atlasem historycznym   

 Ocena celująca: 

Uczeń: 

 posiada wiedzę z zakresu programu nauczania klasy III oraz wykraczającą poza program, 

 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; jest inicjatorem rozwiązywania problemów i 

zadań, 

 potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie 

rozszerzyć swą wiedzę historyczną, 

 potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy, 

 potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

 umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów 

humanistycznych, 

 biegle posługuje się atlasem historycznym 

 prawidłowo analizuje teksty źródłowo 

 zna i rozumie wszystkie pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje, 

 uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie klasy szóstej 

(miejsce od 1-3) 

 zeszyt przedmiotowy prowadzi w sposób twórczy  

 uczeń wykonuje dodatkowe prace typu :  plakat historyczny, projekt edukacyjny na 

bardzo dobrym poziomie. 


