
Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VIbi 
ocena dopuszczająca 
(pamiętanie) 

definiuje, dopasowuje, nakreśla, wyznacza, powtarza, przywołuje, nazywa, rozpoznaje, 
wymienia, wylicza, porządkuje, zapisuje 

ocena dostateczna 
(rozumienie) 

ilustruje, daje przykłady, identyfikuje, opowiada, klasyfikuje, lokalizuje, podsumowuje, 
wyjaśnia, objaśnia, odnajduje informacje 

ocena dobra 
(zastosowanie) 

interpretuje, oblicza, odkrywa, przedstawia, przygotowuje, używa, stosuje, wykonuje, 
planuje, demonstruje 

ocena bardzo dobra 
(analizowanie) 

wnioskuje, rozpoznaje, analizuje, porównuje, rozróżnia, zestawia, objaśnia powiązania 
przyczynowo-skutkowe 

ocena celująca 
(ocenianie i tworzenie) 

ocenia, przedstawia opinię, poprawia, uzasadnia, wnioskuje, podsumowuje, rekonstruuje, 
projektuje, zbiera uczeń spełnia wszystkie wymogi poprzednich poziomów, samodzielnie 
i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle korzysta ze zdobytych wiadomości i 
umiejętności. 

To czego musisz się z danego tematu nauczyć się na poszczególne oceny będzie przesłane do rodziców poprzez 
dziennik elektroniczny oraz zamieszczone na stronie szkoły. 

Ocenie podlega: 

- odpowiedź ustna – informacja zwrotna i ocena sumująca, dotyczy trzech lekcji, podczas lekcji powtórzeniowej 
może dotyczyć całego działu, w uzasadnionych sytuacjach może też dotyczyć bieżącej lekcji; 

• NaCoBeZu: 
Wypowiadasz się:  chętnie/ niechętnie/ wyrazem/ całym zdaniem/w formie wielozdaniowej zbudowanej ze 
zdań: złożonych/prostych/wyrazem 
Operujesz słownictwem: ubogim/ wystarczającym/ bogatym 
Twoja wypowiedź jest:  logiczna/ spójna/ poprawna pod względem gramatycznym/ wyciągasz wnioski 

- prace domowe - pisemna informacja zwrotna i ocena sumująca, możliwość poprawy w terminie podanym w 
informacji zwrotnej; brak pracy domowej w wyznaczonym terminie oznaczany jest „0” (to nie jest ocena) i musi 
być uzupełniony na następną lekcję. Jeżeli uczeń w dodatkowym terminie nie uzupełnił zadania domowego w 
dzienniku elektronicznym w części upomnienia odnotowywany jest brak zadania; uczeń może zostać zobowiązany 
do wykonania zadania podczas lekcji w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności, które obejmowało zadanie.  

• NaCoBeZu 
Twoje zadanie jest wykonane bezbłędnie/ pojawiają się drobne błędy/ zadanie posiada liczne błędy. 

Zadania wykonujesz systematycznie/sporadycznie zdarza się zapomnieć zadania, ale je uzupełniasz w terminie/ 
często zapominasz o zadaniu, uzupełniasz w terminie/ sporadycznie zdarza się zapomnieć o zadaniu i nie 
uzupełniasz w terminie/ nie odrabiasz  zadań domowych. 

- prace klasowe – pierwsza praca pisemna informacja zwrotna, następne oceny sumujące, możliwość poprawy 
w terminie podanym w informacji zwrotnej; nieobecność podczas pracy klasowej oznaczana jest „0” (to nie jest 
ocena). Uczeń nieobecny lub otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela napisać pracę klasową podczas konsultacji. Jeżeli uczeń w wyznaczonym terminie nie napisał pracy 
może być z wymaganego zakresu pytany, bez wskazania terminu. Uczeń, który stwierdzi, że chciałby poprawić 
ocenę z pracy klasowej może to zrobić podczas konsultacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

- badania diagnostyczne – na zasadach takich jak prace klasowe;  

- kartkówki – na zasadach takich jak prace klasowe 



- ocena zeszytu –2 razy w półroczu (w październiku i marcu informacja zwrotna, pod koniec półrocza/roku 
ocena sumująca.  
 Kryteria sukcesu OK zeszytu. 

Twój OK zeszyt jest: estetyczny, kolorowy, kompletny, bezbłędny (w miarę możliwości) 
OK zeszyt powinien zawierać: 
• notatki z poszczególnych lekcji tzn.: numer lekcji, temat, data, cel lekcji. 
• kryteria sukcesu – czyli to po czym poznam, że opanowałem  zagadnienia z lekcji 
• rozwiązania poszczególnych zadań oraz inne zapiski, które robisz na lekcji, mapy myślowe 

związane z tematem, daty, zagadnienia, które warto zapamiętać (mogę na przykład je notować 
innym kolorem lub na kartkach w innym kolorze). 

• samoocenę i ocenę koleżeńską; 
• refleksję podsumowującą czyli dokończenie jednego ze zdań, które po danej lekcji będą 
najbardziej mi odpowiadały): 
 Dowiedziałem/am się, że ... 
 Zaczynam się zastanawiać, czy / nad ... 
 Zaskoczyło mnie, że ... 
 Przypomniałem/am sobie, że ... 
 Teraz bardziej doceniam ... 
 Teraz obiecuję sobie, że ... 
 Nabrałem/am wprawy w ... 
 Postawiłem/am sobie nowe pytania na temat ... 
 Zweryfikowałem/am swoje poglądy na temat ... 
 Byłem/am dumn/ay ze sposobu, w jaki ... 

• oczekiwania i postanowienia, które sobie postawię np. odpowiedź na pytania: 
 Co chcę zrozumieć? 
 Jakich umiejętności chciał(a)bym się nauczyć? 

• prace domowe - sprawdzone i poprawione (jeżeli takie będzie); 
• dokumentację projektów. 

W OK zeszycie  mile widziane będą: własne notatki, rysunki, tabele, mapy myśli, ciekawostki, odpowiedzi 
na pytania kluczowe 

- praca w grupach – informacja zwrotna lub ocena sumująca. 
Słucham swojego partnera z zespołu, nie przerywam mu. 
Rozmawiam kulturalnie. 
Biorę aktywny udział w pracy zespołu. 
Wypracowana zawartość merytoryczna jest zgodna z poleceniem. 

- projekty, prezentacje- oceniane tak jak praca w grupach. 

- praca na lekcji, aktywność, konkursy – w zależności od charakteru działań, ocena sumująca  
Twoje zadanie jest wykonane bezbłędnie/ pojawiają się drobne błędy/ zadanie posiada liczne błędy. 

Zadania wykonujesz zgodnie z poleceniem, pracujesz na miarę swoich możliwości, w razie potrzeby zadajesz 
pytania, samodzielnie, w sposób kreatywny, aktywnie uczestniczysz w lekcji,  
W konkursach osiągasz sukcesy, pracujesz systematycznie 

 
 
 
……………………………………………………………….. ………………………………………………… 
 
Data, podpis ucznia       data, podpis rodzica 
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