
Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z przedmioty historia i społeczeństwo dla 

uczniów klas drugich i trzecich w Liceum Ogólnokształcącym SPLOT im. Jana 

Karskiego w Nowym Sączu. 

 

Cele kształcenia i wychowania: 

Głównym celem kształcenia w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo jest wyjaśnienie  

uczniom zjawisk, procesów i pojęć historycznych charakterystycznych dla różnych epok oraz  

ukazanie im, w jaki sposób ta wiedza może pomóc w zrozumieniu współczesnego świata i w  

świadomym uczestniczeniu w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i ekonomicznym.  

Głównym celem wychowawczym jest kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i 

obywatelskich. 

 

Cele poznawcze i kształcące: 

Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości dotyczących historii, kultury 

europejskiej, języka, rodziny, nauki, gospodarki, polityki, wojskowości, dziejów ojczystych 

tak, aby umożliwić im: 

• określanie czasu i miejsca wydarzeń oraz procesów historycznych, 

• ocenianie faktów, procesów i postaci historycznych, 

• posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami historycznymi, 

• wykorzystywanie wiedzy historycznej w analizie wydarzeń i procesów zachodzących we  

współczesnym świecie. 

 

Kształtowanie u uczniów zdolności wykorzystywania posiadanych umiejętności do  

rozwiązywania problemów: 

• rozpoznawania rodzajów źródeł historycznych i określania ich specyfiki, 

• dokonywania selekcji źródeł i zawartych w nich informacji, 

• odróżniania opinii od faktów, 

• posługiwania się mapą w wyjaśnianiu procesów historycznych 

(społecznych, politycznych, gospodarczych itd.). 

 

Cele wychowawcze:  

Rozwijanie u uczniów postaw odgrywających kluczową rolę w  funkcjonowaniu człowieka 

we współczesnym świecie: 

• kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 



• promowanie poszanowania tradycji i kultury ojczystej, 

• kształtowanie postaw tolerancji wobec innych cywilizacji, kultur i tradycji, 

• pobudzanie aktywności i doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 

 

KRYTERIA OCEN 

Ocena celująca 

Uczeń: 

• ma wiedzę i umiejętności, których zakres jest szerszy niż wymagania programowe, 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

• proponuje nietypowe rozwiązania, 

• bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi sukcesy, 

• wiąże wiadomości w logiczny układ, 

• korzysta z różnych źródeł informacji. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

• wyczerpująco opanował cały materiał podstawy programowej, 

• umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela, 

• właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska historyczne, 

• samodzielnie interpretuje dane z różnych źródeł historycznych, 

• łączy wiedzę z różnych przedmiotów nauczania. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

• opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

• analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach historycznych, 

• wyjaśnia przyczyny i skutki omawianych wydarzeń, 

• podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych, 

• samodzielnie wypowiada się w sposób umiarkowanie spójny, 

• stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

• w podstawowym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej, 



• przedstawia główne przyczyny i etapy rozwoju wydarzeń, 

• potrafi logicznie połączyć wiadomości podstawowe, 

• z pomocą nauczyciela wykorzystuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych, 

• charakteryzuje źródła historyczne i analizuje informacje w nich zawarte. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

• w niepełnym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

• umieszcza najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni, 

• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

• rozpoznaje rodzaj źródła historycznego oraz odpowiada na proste pytania dotyczące tego  

źródła. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: Uczeń nie opanował podstawy programowej na ocenę dopuszczającą. 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

1. Odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji, 

2. Niezapowiedziana kartkówka z trzech ostatnich lekcji 

3. Odpowiedź na lekcji udział w dyskusji, praca z mapą analiza źródeł. 

4. Pisemna odpowiedź  (sprawdziany, testy). 

5. Referat (W ocenie bierzemy pod uwagę poprawność merytoryczną i strukturę  

przygotowywanej pracy , dobór literatury, źródeł i opracowań). 

6. Udział w projekcie edukacyjnym ( zaangażowanie, wkład i efekty pracy). 

 

Skala oceniania sprawdzianów:  

ocena celująca 100%  

ocena bardzo dobra 83%- 99%  

ocena dobra 65%-82%  

ocena dostateczna 48%-64%  

ocena dopuszczająca 30%-47%  

ocena niedostateczne 0%-29% 

 

 



Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej na odległość ujęte są 

w aneksach do kryteriów oceniania  

1. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w materiałach i zadaniach przesyłanych 

uczniom z przedmiotu.  

2. Jeśli uczeń nie ma dostępu do materiałów, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym 

wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych 

materiałów.  

3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie 

szkoły.  

4. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny.  

5. Monitorowanie, ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą: dziennika 

elektronicznego, poczty elektronicznej, programu Zoom – zajęcia i konsultacje on – line, grup 

społecznościowych, platform edukacyjnych dostosowanych do potrzeb przedmiotu.  

6. Każdy uczeń obowiązkowo podczas lekcji zdalnych musi mieć wystarczające łącze 

internetowe, kamerę i mikrofon.  

 

Historia – Wiedza o społeczeństwie:  
Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za przesłane karty pracy, 

zlecone zadania w postaci ćwiczeń i poleceń, wykonane projekty, oceny za odpowiedź ustna 

podczas zajęć on – line, zadania zlecone do wykonania za pomocą platform edukacyjnych, 

sprawdziany, dodatkowe prace czy zadania wykonane przez ucznia o charakterze 

nieobowiązkowym. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.  

Nieprzygotowanie tj. nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. (z 

wyłączeniem przyczyn losowych np. awaria techniczna)  

Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza 

ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne.  

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-

nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.  

Wagi ocen – zadania zlecone do wykonania podczas nauczania zdalnego oceniane będą wagą 

2. 

 


