
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa w klasie V w Szkole Podstawowej 

 im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach w roku szkolny 2022/23 

 

I. Wymagania na poszczególne stopnie: 

 

Ocena celująca :  
-uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału obowiązujący uczniów w kl. V,  

-wykazuje się dużą samodzielnością, potrafi formułować problemy i poszukiwać ich rozwiązania ,  

-sprawnie i chętnie korzysta z różnych źródeł informacji,  

-jest liderem pracy w grupie,  

-wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją.  

Ocena bardzo dobra : 

-w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,  

- rozumie związki przyczynowo- skutkowe,  

- swobodnie porusza się w czasie i przestrzeni historycznej,  

- potrafi samodzielnie wyciągać wnioski,  

-samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania ,  

-aktywnie uczestniczy w pracach grupy, poprawnie komunikuje się z rówieśnikami,  

-jest systematyczny we wszystkich działaniach.  

Ocena dobra :  
-opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym,  

-w miarę swobodnie porusza się w czasie i przestrzeni historycznej,  

-potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,  

-jest aktywny w czasie lekcji,  

-samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy.  

Ocena dostateczna :  
-opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych 

zagadnień przewidzianych w programie kl. V,  

-potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,  

-potrafi wykonać proste zadania,  

-jest mało systematyczny,  

-uczestniczy w pracach grupy, może mieć problemy z poprawną komunikacją.  

Ocena dopuszczająca :  
-posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,   

-przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,  

-niechętnie uczestniczy w pracach grupy, ma poważne problemy z komunikacją,  

-jest niesystematyczny  

II. Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia  
 

1. Uczeń może być oceniany podczas lekcji poprzez:  

a) Sprawdziany – sprawdzające wiedzę z dużego zakresu materiału (najczęściej dział) trwające całą godzinę lekcyjną, 

zapowiadane przynajmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.  

b) Kartkówki – zapowiedziane lub niezapowiedziane. Obejmują zakres materiału z trzech ostatnich jednostek 

tematycznych. Trwa nie dłużej niż 15 minut.  

c) Odpowiedź ustna – obejmuje zakres trzech ostatnich jednostek tematycznych  

d) Zaangażowanie ucznia na lekcji. Za kilkukrotne zaangażowanie podczas jednej lekcji uczeń może być 

nagrodzony „+”. Za uzyskanie 5 „+” uczeń uzyskuję ocenę bardzo dobrą. 

e) Projekt, praca z tekstem źródłowym, praca z atlasem (mapą, planem, globusem) 

f) Wypracowanie pisemne na zadany temat – uczeń może dobrowolnie przystąpić do referatu na ustalony  

z nauczycielem temat. Referat powinien być przedstawiony na lekcji przez ucznia oraz oddany w formie 

pisemnej nauczycielowi.  

III. Ocena śródroczna i końcowa  

1. Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

IV. Przekazywanie informacji o postępach ucznia  

1. Informacje o ocenach ucznia są jawne i przekazywane mu na bieżąco podczas zajęć.  



2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, wypracowania i prace pisemne inne niż te w zeszycie ucznia 

pozostają w szkole pod opieką nauczyciela przedmiotu. Wgląd do nich jest możliwy po uzgodnieniu  

z nauczycielem. Można mieć wgląd tylko do pracy dziecka.  

V. Tryb odwołania się od oceny rocznej reguluje Statut Szkoły. 

 

VI. Skala procentowa oceniania prac pisemnych podana jest w Statucie Szkoły.  

 

0-30% niedostateczny  

31-50% dopuszczający  

51-75% dostateczny   

76-90% dobry  

91-99% bardzo dobry  

100% celujący  

 

VII. Pozostałe informacje  

 

1. Uczeń zobowiązany jest do posiadania na lekcji zeszytu, podręcznika i innych wymaganych materiałów.  

2. Uczeń ma prawo raz poprawić ocenę: niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną przez dwa tygodnie od 

otrzymania danej oceny. Termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. Po upływie dwóch tygodni uczeń 

traci  możliwość poprawy.  

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DOSTĘPNE U NAUCZYCIELA LUB NA 

STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.  

 

Potwierdzam zapoznanie z wymaganiami i trybem odwołania od oceny: 
 


