
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

form i metod pracy indywidualnych potrzeb ucznia na lekcjach historii . 

CELE NAUCZANIA HISTORII 

-  Budzenie zainteresowania uczniów otaczającym światem w jego społecznym, geograficzno – 

przyrodniczym, historycznym wymiarze. 

- Rozwijanie świadomości związków między przeszłością a teraźniejszością, a także między różnymi 

dziedzinami życia społecznego. 

-  Pobudzanie prostych refleksji nad istotą człowieczeństwa oraz konsekwencjami wynikającymi z 

przynależności ludzi do różnych grup (społecznych, etnicznych, narodowych i innych). 

-  Wprowadzanie w dorobek cywilizacyjny ludzi dziś i w przeszłości. 

-  Kształtowanie postaw patriotycznych, zwłaszcza poprzez wprowadzanie w ważne wydarzenia z 

dziejów narodu i państwa polskiego. 

- Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, elementarnego rozumienia pojęć 

czasu i przestrzeni historycznej. 

Formy pracy ucznia podlegające ocenianiu: 

• prace pisemne:- sprawdzian, kartkówka, zaliczenie znajomości mapy, 

• odpowiedź ustna, 

• praca domowa, 

• prace domowe dodatkowe, 

• praca i aktywność na lekcji, 

• praca i aktywność poza lekcjami, 

• praca w grupie 

Progi procentowe ocen z prac pisemnych 

100% i dodatkowe wiadomości – ocena celująca (6) 

100% - 91% - ocena bardzo dobra (5) 

90% - 71% - ocena dobra (4) 

70% - 51% - ocena dostateczna (3) 

50% - 31% - ocena dopuszczająca (2) 

30% - 0% - ocena niedostateczna (1) 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danym 

oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 



w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania  danej klasy; 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu 

w danym oddziale; 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danym oddziale, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w 

programie; 

poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danym oddziale konieczne od dalszego kształcenia; 

5)ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danym oddziale, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

 wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

5) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danym oddziale, a 

braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 

 


