
 Przedmiotowy System Oceniania 
z przedmiotu historia i społeczeństwo 

CELE EDUKACYJNE 
• Zainteresowanie uczniów przeszłością. 
• Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń

o życiu w przeszłości, zrozumienie natury ludzkiej i motywów postępowania 
minionych pokoleń. 

• Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy
etnicznej, religijnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej. 

• Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw; 
kształtowanie szacunku i przywiązanie do własnego państwa i rodzimej 
kultury. 

• Dostarczenie wzorów osobowych z przeszłości, wprowadzanie uczniów 
w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego 
człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela. 

Wymagania na stopnie szkolne

Na ocenę niedostateczną : 
Uczeń:

• nie opanował wymagań określonych na ocenę dopuszczającą;
• wykazuje braki w opanowaniu podstawowej faktografii i terminologii;
• nie potrafi umiejscowić wydarzeń w czasie i przestrzeni oraz wskazać związków 

między omawianymi faktami i wydarzeniami;
• nie podejmuje prób wnioskowania i oceniania lub czyni to nieumiejętnie 

i z poważnymi błędami;
• nie potrafi pracować w zespole, przeszkadza tym, którzy starają się pracować, nie 

wykonuje zadanej pracy, nie stara się o potrzebne materiały;
• nie angażuje się w działania grupy nawet pod presją jej członków.

Na ocenę dopuszczającą :
Uczeń:

• mimo wyraźnych braków w wiedzy potrafi przy pomocy nauczyciela odtworzyć 
wiadomości konieczne, istotne dla dalszego kształcenia;

• wykazuje się niewielką znajomością faktografii i terminologii oraz w bardzo 
ograniczonym zakresie i z licznymi błędami lokalizuje fakty w czasie i przestrzeni;

• z pomocą nauczyciela formułuje powierzchowne wnioski i oceny;
• pracując w zespole, wykonuje tylko część powierzonych mu zadań;
• niechętnie angażuje się w pracę grupy, odrywając się od powierzonych zadań i nie 

przestrzegając zasad współpracy.



Na ocenę dostateczną : 
Uczeń: 

• potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 
• potrafi wykonać proste polecenia, 
• w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym, 
• opanował w stopniu zadowalającym podstawowe elementy wiadomości 

programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 
• zna niektóre wydarzenia i postaci z historii regionu. 

Na ocenę dobrą :
Uczeń: 

• potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 
• umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu 

trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 
• rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności, 
• poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych; umie samodzielnie

odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, 
• jest aktywny w czasie lekcji, 
• w dobrym stopniu opanował materiał programowy, 
• zna najważniejsze wydarzenia z dziejów własnego regionu. 

Na ocenę bardzo dobra :
Uczeń: 

• sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela; 
potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł 
informacji, 

• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela 
posługując się nabytymi umiejętnościami, 

• wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
• bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy 

i umiejętności historycznych,.
• rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności, 

• potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych 
wykorzystując wiedzę przewidzianą programem, 

• opanował bardzo dobrze materiał przewidziany programem, 

• dobrze orientuje się w dziejach własnego regionu. 
Na ocenę celującą :
Uczeń: 

• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale 

również umie samodzielnie zdobyć wiadomości, 



• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek, artykułów o treści 
historycznej (odpowiednich do wieku), 

• wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania konkretnych problemów 
w czasie lekcji, 

• bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza 
historyczna, odnosi w nich sukcesy, 

• jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach 
poznawczych i dydaktycznych, 

• potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami historycznymi (przyczyny - 
skutki), ale również umie wnioskować, połączyć problematykę historyczną z 
zagadnieniami poznawczymi w czasie lekcji, 

• potrafi powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi, 
• wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do 

określonych zagadnień z przeszłości, 
• potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, będącej 

skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy, 
• opanował bardzo dobrze materiał przewidziany programem, 
• posiada rozległą wiedzę z dziejów własnego regionu. 



Dostosowanie PSO z przedmiotu historia i społeczeństwo 
do możliwości uczniów 

ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi 

• Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani 
z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

• Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni 
psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
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