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Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach 

 historii: 

 

Ocenie podlegają: 

1. Odpowiedzi ustne – dwa lub trzy  razy w półroczu, pod względem rzeczowości, opisywanie 

wydarzeń historycznych, podawanie przyczyn i skutków, umiejętności formułowania narracji 

historycznej. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 

lekcji i zagadnienia z nimi związane, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 

2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji. Uczniowie nieobecni są 

pytani z jej zakresu w najbliższym terminie. 

3. Sprawdziany lub testy pisemne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu 

zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej. Zadania są układane zgodnie z kryteriami 

oceniania na historii. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z 

przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od 

powrotu do szkoły. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić.  

4. Wszystkie prace są archiwizowane - uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i zapytać o 

uzasadnienie wystawionej oceny. 

5. Prace domowe są obowiązkowe. Za brak obowiązkowej pracy domowej uczeń otrzymuje 

brak zad, trzy braki oznaczają ocenę niedostateczną. Zapisy te nauczyciel prowadzi w 

osobnym notesie. 

6. Uczeń może otrzymywać za udział w lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi pięć plusów 

uzyskuje ocenę bardzo dobrą, gdy uzyska trzy minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Zapisy te nauczyciel prowadzi w osobnym notesie. 

7. Zeszyt do historii  podlega ocenie, dwa razy w ciągu roku. Dodatkowo naucz ocenia 

poszczególne zadania domowe. 

8. Prace dodatkowe takie jak referaty, prezentacje multimedialne, plansze, rysunki ocenia się 

według: wkładu włożonej pracy, kreatywności, forma prezentacji. 

9. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

W przypadku  braku zeszytu przedmiotowego uczeń zgłasza nauczycielowi. 

10. Uczeń może zgłosić  nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w półroczu  

11. Wystawienie oceny śródrocznej i końcowej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych) i odp. ustne w 

drugiej kolejności są kartkówki i zadania domowe. Pozostałe oceny są wspomagające.   

12. Uczniowie posiadający opinie i orzeczenia PPP oceniani są według zaleceń poradni tzn. 

uczeń z dysortografią - nie oceniamy błędów ortograficznych 

uczeń z dysgrafią - nie oceniamy pisma 

dysleksja - obniżamy kryteria wymagań 

dysfunkcja słuchu - obniżamy kryteria wymagań 

innego typu schorzenia - zgodnie z zaleceniami poradni 

 

Wagi stosowane przy ocenie wiadomości i umiejętności ucznia: 

 praca klasowa z działu - waga 6 

 odpowiedź ustna - waga 5 

 kartkówka - waga 4 

  referat, prezentacja wiedzy - waga 3 

 aktywność, praca  na lekcji - waga 1 

 zadanie domowe - waga 2 lub 3 

 zeszyt przedmiotowy – waga 2 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE III GIMNAZJUM  

POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY 

 – ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

 zna terminy: oświecenie, manufaktura, rewolucja przemysłowa, potrafi wymienić najważniejsze 

osiągnięcia i wynalazki z II połowy XVIII wieku, wymienia i wskazuje na mapie sąsiadów Polski w XVIII wieku, 

przedstawia wydarzenia, które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej,  

 zna najważniejsze wydarzenia związane z walką Polaków o niepodległość w epoce napoleońskiej,  zna 

pojęcia: kapitalizm, socjalizm, liberalizm, romantyzm, pozytywizm, kolonializm, powstanie, rewolucja, 

monarchia konstytucyjna, absolutyzm, „Wiosna Ludów”,  

 zna decyzje kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej, wskazuje na mapie: Księstwo Warszawskie, 

Rzeczpospolitą Krakowską, Królestwo Polskie (Kongresowe).  

 zna datę wybuchu postania styczniowego, potrafi opisać charakter walk powstańczych, wymienia represje 

carskie wobec uczestników powstania, 

  rozumie pojęcia: „germanizacja” i „rusyfikacja”, potrafi wymienić przykłady antypolskiej polityki zaborców 

w drugiej połowie XIX wieku, rozumie pojęcie: „autonomia galicyjska”, 

  potrafi podać nazwiska uczonych i wynalazców z przełomu XIX i XX wieku oraz ich osiągnięcia; wymienia 

nowe gałęzie przemysłu i nowe potęgi gospodarcze świata z początku XX w. 

rozumie podstawowe pojęcia związane z ekspansją kolonialną; posiada wiedzę na temat sojuszów 

wojskowych z początku XX w. – Trójprzymierza i Trójporozumienia,  

 wyjaśnia pojęcie „partia polityczna” i potrafi wymienić partie działające na ziemiach polskich w początkach 

XX w, 

  poda datę rozpoczęcia i zakończenia I wojny światowej; potrafi wymienić państwa zwycięskie oraz 

pokonanie; zna daty rewolucji I905 - 1907 r., a także rewolucji lutowej i październikowej w Rosji; wie, kto w 

wyniku rewolucji objął władzę w Rosji; potrafi wymienić wydarzenia, które doprowadziły do zakończenia I 

wojny światowej, 

  wymienia wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości; potrafi wskazać na 

mapie ziemie, które weszły w skład odrodzonej Polski.  

POZIOM PODSTAWOWY  

– ocena dostateczna 

 Uczeń:  

 zna reformy prowadzone w XVIII w. w państwach sąsiadujących z Polską, zna zastosowanie wynalazków 

technicznych doby rewolucji przemysłowej, rozumie znaczenie Deklaracji Niepodległości i Konstytucji USA, 

omawia przyczyny i skutki rewolucji francuskiej, 

  potrafi wskazać na mapie tereny rozbiorowe oraz państwa zaborcze, zna sylwetki wybitnych Polaków 

okresu rozbiorów,  



 potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia polityczne okresu napoleońskiego, posiada znajomość sytuacji 

w Europie po Kongresie Wiedeńskim, przedstawia najważniejsze wydarzenia polityczne XIX w., potrafi opisać 

przemiany społeczne i gospodarcze, a także nowe kierunki w kulturze, 

  omawia przyczyny i skutki polskich powstań narodowych w pierwszej połowie XIX w. opisuje ich przebieg 

bez wymieniania szczegółów, zna cele polityki zaborców wobec Polaków.  

 omawia przyczyny i skutki polskich powstania styczniowego, opisuje jego przebieg bez wymieniania 

szczegółów, zna cele polityki zaborców wobec Polaków w drugiej połowie XIX w.,  

 wymienia najważniejsze odkrycia i wynalazki przełomu XIX i XX w. oraz ich twórców; wskazuje wpływ 

nowych gałęzi przemysłu na podstawie pierwszych potęg przemysłowych;  

 zna terminy: oświecenie, manufaktura, rewolucja przemysłowa, potrafi wymienić najważniejsze 

osiągnięcia i wynalazki z II połowy XVIII wieku,  

wymienia i wskazuje na mapie sąsiadów Polski w XVIII wieku, przedstawia wydarzenia, które doprowadziły do 

upadku Rzeczypospolitej,  

 zna najważniejsze wydarzenia związane z walką Polaków o niepodległość w epoce napoleońskiej,  zna 

pojęcia: kapitalizm, socjalizm, liberalizm, romantyzm, pozytywizm, kolonializm, powstanie, rewolucja, 

monarchia konstytucyjna, absolutyzm, „Wiosna Ludów”,  

 zna decyzje kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej, wskazuje na mapie: Księstwo Warszawskie, 

Rzeczpospolitą Krakowską, Królestwo Polskie (Kongresowe).  

 zna datę wybuchu postania styczniowego, potrafi opisać charakter walk powstańczych, wymienia represje 

carskie wobec uczestników powstania,  

 rozumie pojęcia: „germanizacja” i „rusyfikacja”, potrafi wymienić przykłady antypolskiej polityki zaborców 

w drugiej połowie XIX wieku, rozumie pojęcie: „autonomia galicyjska”,  

 potrafi podać nazwiska uczonych i wynalazców z przełomu XIX i XX wieku oraz ich osiągnięcia; wymienia 

nowe gałęzie przemysłu i nowe potęgi gospodarcze świata z początku XX w. 

 rozumie podstawowe pojęcia związane z ekspansją kolonialną; posiada wiedzę na temat sojuszów 

wojskowych z początku XX w. – Trójprzymierza i Trójporozumienia,  

 wyjaśnia pojęcie „partia polityczna” i potrafi wymienić partie działające na ziemiach polskich w początkach 

XX w,, 

  poda datę rozpoczęcia i zakończenia I wojny światowej; potrafi wymienić państwa zwycięskie oraz 

pokonanie; zna daty rewolucji I905 - 1907 r., a także rewolucji lutowej i październikowej w Rosji; wie, kto w 

wyniku rewolucji objął władzę w Rosji; potrafi wymienić wydarzenia, które doprowadziły do zakończenia I 

wojny światowej,  

 wymienia wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości; potrafi wskazać na 

mapie ziemie, które weszły w skład odrodzonej Polski  

POZIOM PODSTAWOWY  

– ocena dostateczna  

 



Uczeń: 

  prowadzone w XVIII w. w państwach sąsiadujących z Polską, zna zastosowanie wynalazków technicznych 

doby rewolucji przemysłowej, rozumie znaczenie Deklaracji Niepodległości i Konstytucji USA, omawia 

przyczyny i skutki rewolucji francuskiej, 

  potrafi wskazać na mapie tereny rozbiorowe oraz państwa zaborcze, zna sylwetki wybitnych Polaków 

okresu rozbiorów, 

  potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia polityczne okresu napoleońskiego, posiada znajomość sytuacji 

w Europie po Kongresie Wiedeńskim, przedstawia najważniejsze wydarzenia polityczne XIX w., potrafi opisać 

przemiany społeczne i gospodarcze, a także nowe kierunki w kulturze,  

 omawia przyczyny i skutki polskich powstań narodowych w pierwszej połowie XIX w. opisuje ich przebieg 

bez wymieniania szczegółów, zna cele polityki zaborców wobec Polaków.  

 omawia przyczyny i skutki polskich powstania styczniowego, opisuje jego przebieg bez wymieniania 

szczegółów, zna cele polityki zaborców wobec Polaków w drugiej połowie XIX w.,  

 wymienia najważniejsze odkrycia i wynalazki przełomu XIX i XX w. oraz ich twórców; wskazuje wpływ 

nowych gałęzi przemysłu na podstawie pierwszych potęg przemysłowych; zna pojęcia związane z kulturą 

polską i europejską przełomu wieków; wskazuje na mapie główne mocarstwa kolonialne i obszary ich 

wpływów; zna najważniejsze wydarzenia lat 1905-1907 w Rosji i na ziemiach polskich pod panowaniem 

rosyjskim, 

  wymienia nazwiska działaczy polskich partii politycznych z przełomu wieków; zna główne hasła 

programowe tych partii,  

 potrafi wskazać na mapie państwa Trójprzymierza i Trójporozumienia; opisuje bezpośrednie przyczyny 

wybuchu I wojny światowej; potrafi wskazać na mapie państwa biorące w niej udział; rozróżnia pojęcia : 

wojna błyskawiczna, manewrowa i pozycyjna; ostrzega związek pomiędzy przystąpieniem USA do wojny a 

zwycięstwem Ententy w 1918 r.; potrafi wymienić przywódców rewolucji rosyjskich 1917 r. oraz 

najważniejsze hasła programowe bolszewików, 

  wskazuje pierwsze ośrodki odradzającej się państwowości polskiej w czasie I wojny światowej oraz po jej 

zakończeniu, a także ich przywódców; potrafi wymienić wydarzenia, które doprowadziły do ustalenia granic II 

Rzeczypospolitej; zna główne postanowienia konstytucji marcowej, 

 POZIOM ROZSZERZONY  

– ocena dobra  

Uczeń:  

 rozumie wpływ ideologii oświecenia na sytuację społeczno-polityczną w Europie, dostrzega skutki 

rewolucji przemysłowej, rozumie związek między hasłami oświecenia a rewolucjami w Ameryce Północnej i 

we Francji, potrafi ocenić wkład Polaków w walkę o niepodległość USA, potrafi omówić osiągnięcia rewolucji 

francuskiej,  

 porównuje sytuację Polski i jej sąsiadów, wymienia i opisuje próby reform w XVIII– wiecznej Polsce, zna 

postanowienia i rozumie znaczenie Konstytucji 3 Maja, dostrzega przyczyny upadku Rzeczypospolitej,  

 rozumie znaczenie Legionów i Księstwa Warszawskiego dla zmiany sytuacji politycznej Polski w XIX w. 

dostrzega wpływ wojen napoleońskich na losy państw europejskich,  



 omawia przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w XIX - wiecznej Europie, zna cele 

polityki mocarstw europejskich w różnych okresach XIX w.  

 Podaje przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego, krakowskiego, styczniowego oraz Wiosny 

Ludów.  

 próbuje dokonywać analizy i syntezy przemian zachodzących w Europie w XIX w., dostrzega ich przyczyny 

oraz skutki, rozumie związek pomiędzy sytuacją międzynarodową Europie w XIX w. a sprawą polską,  

 zna wpływ osiągnięć naukowo-technicznych na życie codzienne, rozumie istotę przemian społecznych , 

jakie nastąpiły w wyniku rozwoju gospodarczego świata na początku XX w.; wymienia nowe kierunki w 

kulturze europejskiej na przełomie wieków w Polsce i na świecie oraz ich twórców; dostrzega wpływ 

przemian gospodarczych na ekspansję nowych mocarstw; 

 potrafi wykazać główne różnice w polityce mocarstw; rozumie przyczyny i skutki rewolucji 1905 r. w Rosji, 

  dokonuje porównania programów partii politycznych istniejących na ziemiach polskich,  

 potrafi opisać przebieg walk na frontach I wojny światowej; zna nowe techniki wojenne i rozumie ich 

wpływ na charakter walk; potrafi wyjaśnić światowy charakter wojny; ocenia skutki rewolucji rosyjskich 1917 

r.; zna postanowienia traktatów kończących I wojnę światową,  

 dostrzega wpływ sytuacji międzynarodowej w latach 1914-1919 na rozwój walk Polaków o niepodległość; 

rozumie okoliczności, które doprowadziły do ukształtowania się granic II Rzeczypospolitej; korzystając z 

tekstu źródłowego, dokonuje porównania i oceny postanowień konstytucji małej i marcowej, 

  potrafi opisać przebieg najważniejszych konfliktów okresu międzywojennego; zna ich przyczyny i skutki; 

wymienia podłoże wielkiego kryzysu gospodarczego,  

POZIOM DOPEŁNIAJĄCY  

– ocena bardzo dobra 

 Uczeń:  

 potrafi ocenić dorobek kultury oświecenia , omawia czasy saskie w Polsce, jest świadomy wpływu rewolucji 

przemysłowej na sytuację społeczno-gospodarczą Europy, dokonuje oceny zmian jakie nastąpiły w wyniku 

rewolucji amerykańskiej i francuskiej, potrafi porównać i dokonać syntezy obu rewolucji, potrafi ocenić 

dokonania Napoleona w rozprzestrzenianiu i utrwalaniu w Europie ideałów rewolucji francuskiej, próbuje 

dokonywać analizy i syntezy przemian zachodzących w Europie w XIX w., dostrzega ich przyczyny oraz skutki, 

rozumie związek pomiędzy sytuacją międzynarodową Europie w XIX w. a sprawą polską  

 omawia przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w XIX - wiecznej Europie, zna cele 

polityki mocarstw europejskich w różnych okresach XIX wieku, 

  rozumie aktualność osiągnięć nauki i techniki z przełomu wieków i potrafi podać przykłady współczesnych 

zastosowań tamtych wynalazków; potrafi wskazać przyczyny rozwoju nowych potęg gospodarczych świata; 

dostrzega związek pomiędzy przemianami społecznymi a narodzinami nowych prądów w kulturze; dokonuje 

przyczynowo - skutkowej analizy ekspansji kolonialnej; korzystając z tekstów źródłowych, analizuje przyczyny 

i skutki rewolucji 1905-1907 r. w Rosji i na ziemiach polskich; potrafi rozróżnić pośrednie i bezpośrednie 

przyczyny wybuchu I wojny światowej,  

 potrafi dokonać analizy programów partii politycznych istniejących na ziemiach polskichposługując się 

tekstami źródłowymi, 



  potrafi porównać charakter walk na wielu frontach w różnych okresach I wojny światowej; wykaże związek 

pomiędzy sytuacją międzynarodową a przyczynami rewolucji rosyjskich ; dokonuje oceny postanowień 

Traktatu Wersalskiego,  

 na podstawie tekstu źródłowego potrafi dokonać analizy programów polskich stronnictw i partii 

politycznych z czasów I wojny; odwołując się do tekstów źródłowych analizuje politykę mocarstw wobec 

sprawy polskiej, a także uwarunkowania tej polityki, 

  ma świadomość różnic między oczekiwaniami Polaków, a rzeczywistym kształtem granic odrodzonej 

Polski.  

POZIOM TWÓRCZY  

– ocena celująca 

 Uczeń:  

 prezentuje sposoby realizowania haseł oświecenia w Rzeczypospolitej i innych krajach europejskich, 

dokonuje oceny zmian wywołanych przez rewolucję przemysłową, potrafi porównać sytuację społeczno-

polityczną Stanów zjednoczonych oraz krajów Europy, dostrzega znaczenie rewolucji amerykańskiej i 

francuskiej w tworzeniu podstaw nowoczesnej demokracji,  

 potrafi omówić i ocenić sytuację międzynarodowa Rzeczypospolitej w końcu XVIII w., opisuje postawę 

Polaków wobec Napoleona i jego stosunek do sprawy polskiej,  

 potrafi wykazać różnice pomiędzy polityką władców europejskich a dążeniami narodów Europy w XIX w., 

  na podstawie różnych źródeł ocenia sposoby walki Polaków o zachowanie tożsamości narodowej i 

odzyskanie niepodległości, potrafi samodzielnie poszerzyć swą wiedzę o bohaterach walki 

niepodległościowej, 

  na podstawie różnych źródeł ocenia sposoby walki Polaków o zachowanie tożsamości narodowej i 

odzyskanie niepodległości, potrafi samodzielnie poszerzyć swą wiedzę o bohaterach walki 

niepodległościowej, 

  potrafi poszerzyć swą wiedzę na temat postępu naukowo-technicznego przełomu wieków i jego dalszego 

rozwoju; potrafi dokonać analizy różnic pomiędzy nowymi a starymi postępami gospodarczymi świata; 

dostrzega następstwa ekspansji kolonialnej,  

 potrafi odpowiedzieć, czy wystąpienia społeczne na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim w latach 

1905-1907 były powstaniem czy rewolucją,  

 korzystając z dodatkowych źródeł informacji, potrafi poszerzyć swą wiedzę na temat: przebiegu działań 

wojennych, nowych technik walki oraz postaci dowódców i polityków I wojny światowej, 

  potrafi ocenić wysiłek militarny i dyplomatyczny Polaków w czasie wojny; potrafi poszerzyć swą wiedzę o 

bohaterach walki o niepodległość Polski,  

 potrafi przygotować prezentację komputerową do lekcji historii,  

 bierze udział w wewnątrzszkolnych i rejonowych konkursach historycznych i uzyskuje w nich dobre wyniki,  

 jest zawsze aktywny na lekcjach. 

Elżbieta Łukuś 


