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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII   

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA VI 

 

OPRACOWANIE:  ALICJA SZAFRAN-JARZEMBOWSKA 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

 

CELE NAUCZANIA HISTORII 

Cele edukacyjne 

1.  Zainteresowanie przeszłością. 

2.  Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, 

narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej. 

3.  Świadoma postawa patriotyczna i obywatelska motywująca do odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu społecznym i publicznym. Kształtowanie szacunku do własnego państwa. 

4.  Poznawanie wartości, stanowiących istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej 

w Polsce, w Europie i w świecie. 

 

TREŚCI NAUCZANIA HISTORII 

1.  Ja. Kim jestem - co lubię, co potrafię, co jest dla mnie ważne. Godność moja i innych. 

2.  Ja i inni. Moja postawa wobec innych. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość. Prawa moje i prawa innych. 

Stosunek do środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

3.  Ja i inni. Wolność osobista a przewidywanie konsekwencji własnych zachowań, odpowiedzialność 

i obowiązki. Wzorce osobowe - wybrane postacie historyczne i współczesne. 

4.  Wartości: prawda, dobro, piękno i sprawiedliwość w otaczającym świecie. 

5.  Mój dom, moja rodzina i sąsiedztwo. Elementy historii rodzinnej, regionalnej oraz życia codzien-

nego w Polsce i w różnych krajach i epokach. 

6.  Społeczeństwo. Prawa i obowiązki obywatelskie. Postawy prospołeczne i aspołeczne. Przykłady 

różnych systemów społecznych w świecie współczesnym i w przeszłości. 

7.  Praca. Jej znaczenie w życiu indywidualnym i zbiorowym. Organizacja pracy i jej efekty w różnych 

epokach i współcześnie. 

8.  Zróżnicowanie regionalne Polski efektem warunków przyrodniczych i działalności człowieka, za-

soby środowiska przyrodniczego, ich ochrona i wykorzystanie. 

9.  Zagospodarowanie terenu w miejscu zamieszkania ucznia, uwarunkowania życia ludzi danego 

obszaru od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, krajobraz najbliższej okolicy. 
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10.  Moja ojczyzna. Wydarzenia i osoby o zasadniczym znaczeniu dla losów narodu i państwa pol-

skiego (chrzest Polski, Zjazd Gnieźnieński i koronacja Chrobrego, Władysław Łokietek i Kazimierz 

Wielki, bitwa pod Grunwaldem, Unia Polsko-Litewska, królowa Jadwiga i Jagiełło, Stefan Batory, 

potop szwedzki, Jan Sobieski, Konstytucja 3 maja, rozbiory, formy walki o niepodległość Polski, I 

wojna światowa, odzyskanie niepodległości, wojna polsko-sowiecka, Józef Piłsudski i Roman 

Dmowski, II wojna światowa, okupacja i walka o niepodległość). 

11.  Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. 

12.  Moja ojczyzna Polska - położenie, obszar, granice, sąsiedzi, ludność, podział administracyjny. 

13.  Mój krąg cywilizacyjno-kulturowy. Wybrane zagadnienia z kręgu kultury antycznej oraz dziejów 

Europy. Śródziemnomorskie korzenie wybranych elementów kultury polskiej. 

14.  Polska w Europie - kierunki współpracy, procesy integracji z Unią Europejską; wspólne wartości 

europejskie: poszanowanie praw człowieka, demokracja, wolność gospodarcza. 

15.  Symbole i święta narodowe, religijne i państwowe; symbole wybranych państw i instytucji między-

narodowych. 

 

OSIĄGNIĘCIA 

1.  Integrowanie wiedzy historycznej uzyskanej z różnych źródeł. 

2.  Ujmowanie treści historycznych w związkach przyczynowo-skutkowych. 

3.  Ocenianie faktów i wydarzeń z przeszłości; porównywanie zasad i wartości obowiązujących w 

przeszłości z obecnie obowiązującymi zasadami i wartościami kształtującymi życie społeczne. 

4.  Tworzenie opowiadania opartego na treściach historycznych, z obrazowym ujmowaniem epizo-

dów, postaci i scenek historycznych. 

5.  Umieszczanie wydarzeń w przedziałach czasowych, obliczanie upływu czasu między wydarze-

niami. 

6.  Rysowanie drzewa genealogicznego. 

7.  Poszukiwanie swojego miejsca w świecie, świadome korzystanie z przysługujących praw oraz 

wypełnianie obowiązków. 

8.  Umiejętność krytycznej oceny wydarzeń historycznych i współczesnych. 

9.  Rozumienie i stosowanie przyjętych norm współżycia w najbliższym otoczeniu. Indywidualne 

i grupowe działanie w najbliższym otoczeniu społecznym i na forum szkoły. 

10.  Samodzielna ocena zachowań swoich i innych, a także przewidywanie ich konsekwencji. 

11.  Dokonywanie świadomej samoidentyfikacji kulturowej, narodowej, etnicznej, regionalnej 

i państwowej; formułowanie uzasadnień własnych postaw i poglądów. 

12.  Wyrażanie własnego zdania i słuchanie zdania innych. 

13. Dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością oraz ciągłości rozwoju kulturalnego 

i cywilizacyjnego. 

14.  Odczytywanie i opis różnorodnych źródeł informacji historycznej i ich ilustracyjne wykorzystywanie 

przy rekonstrukcji przeszłości. 

15.  Lokalizowanie czasowo-przestrzenne wydarzeń z wykorzystaniem osi czasu, planu, mapy, wykre-

sów i tabel. 

16.  Wyciąganie wniosków z porównywania dwóch i więcej prostych informacji dotyczących wydarzeń 

i postaci historycznych. 
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17.  Poszukiwanie potrzebnych informacji w różnorodnych źródłach oraz rozwijanie umiejętności ich 

selekcjonowania, porządkowania i przechowywania. 

18.  Ukierunkowana, bezpośrednia obserwacja elementów środowiska geograficznego i społecznego. 

19.  Formułowanie pytań, problemów dotyczących zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym, re-

gionalnym i poszukiwanie ich rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji. 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH HISTORII 

1. Do 15 września każdego roku szkolnego uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają zapoznani z 

wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen bieżących, 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ze sposobami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych oraz warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym i 

zeszycie przedmiotowym ucznia, a następnie potwierdzony podpisami uczniów i prawnych 

opiekunów. 

2. Ocenie z historii podlega: 

1) znajomość: 

a) faktografii; 

b) postaci historycznych; 

c) pojęć historycznych; 

2) umiejętność: 

a) obliczania czasu minionych wydarzeń; 

b) umieszczania wydarzeń w przedziałach czasowych; 

c) posługiwania się mapą; 

d) dokonania analizy przyczynowo-skutkowej; 

e) wnioskowania i uogólniania; 

f) redagowania odpowiedzi; 

g) analizy tekstów źródłowych. 

3. Sposoby oceniania na lekcjach historii: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) kartkówki zawierające materiał z trzech ostatnich lekcji; 

3) sprawdziany z działów programowych; 

4) prace domowe; 

5) praca na lekcji indywidualna i grupowa; 

6) praca z tekstami źródłowymi. 

4. Formy kontroli: 

1) 2-3 odpowiedzi ustne; 

2) 5-6 kartkówek; 

3) 1 prezentacja (dla chętnych); 

4) 3-4 sprawdziany oraz 1 test z czytania ze zrozumieniem; 

5) 3 x znak „+”  - ocena bardzo dobra; 

6) 3 x znak „-„ - ocena niedostateczna; 

7) minusy otrzymuje uczeń za brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu przedmiotowego, 

zeszytu ćwiczeń; 
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8) plusy otrzymuje uczeń za aktywność na lekcji, samodzielną pracę z tekstem, prezentację 

przyniesionych na lekcję źródeł historycznych i pamiątek rodzinnych; 

9) 1 praca dodatkowa (wykonanie np. plakatu, albumu, gazetki historycznej, formy przestrzennej, 

pomocy naukowych); 

10) 1 ocena za pracę w grupie; 

11) 1 ocena za pracę z tekstem źródłowym. 

5. Zasady oceniania oraz sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1) w przypadku jednodniowej nieobecności na całogodzinnej pracy pisemnej, uczeń pisze ww. 

pracę na następnej lekcji; 

2) w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, tzn. co najmniej na trzech kolejnych 

godzinach lekcyjnych, termin prac pisemnych ustala indywidualnie nauczyciel z uczniem; 

3) raz w półroczu uczeń ma prawo do poprawienia najniższej oceny z całogodzinnej pracy 

pisemnej; 

4) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej z całogodzinnej pracy 

pisemnej. Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania stopnia; 

5) kartkówka i odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji; 

6) podczas prac pisemnych i w czasie odpowiedzi ustnych obowiązuje wiedza z podręcznika, 

zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń; 

7) obowiązuje systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, który oceniany jest jeden 

raz w półroczu; 

8) obowiązuje systematyczne prowadzenie zeszytu ćwiczeń, którego kontrola odbywa się w 

ramach zadania domowego; 

9) sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją 

utrwalającą. 

6. Po omówieniu każdego tematu należy samodzielnie przeczytać odpowiedni tekst w podręczniku. 

7. Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych obowiązany jest uzupełnić zaległy materiał w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

8. Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, zadania domowego, podręcznika uczeń zgłasza 

przed lekcją. W przypadku niezgłoszenia ww. braków -  uczeń otrzymuje minus. 

9. Konsekwencją niesamodzielnego napisania każdej pracy pisemnej jest ocena niedostateczna bez 

możliwości jej poprawienia. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę 

wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze sprawdzianów, a w 

przypadku oceny rocznej również oceny za I półrocze. 

11. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, otrzymuje celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 
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14. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Sys-

temu  Oceniania. 

 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

15. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według 

następującej skali procentowej: 

 

  

 

 

 

 

16. Oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 
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STANDARDY  WYMAGAŃ  WEDŁUG  PRZYJĘTEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA  HISTORII 

W KLASACH VI 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) HISTORIA WOKÓŁ NAS 

Autor/autorzy programu RADOSŁAWE LOLO, ANNA PIEŃKOWSKA 

Wydawnictwo WSiP 

Rok wydania 2014 

 
 

 

WYMAGANIA 

OCENA 

OSIĄGNIĘCIA  

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 

UCZEŃ: 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

- Potrafi przy pomocy nauczyciela 

wykonać zadania o niewielkim stop-

niu trudności. 

- Lokalizuje fakty w czasie. 

- Porządkuje fakty pod względem 

chronologicznym. 

- Wyjaśni sposoby określania czasu 

minionych wydarzeń. 

- Analizuje źródło historyczne. 

- Wymaga stałego zachęcania do 

pracy w grupie. 

 

- Zna datę 1492r. i postać K. Kolumba. 

- Wyjaśni pojęcie humanizmu, renesansu. 

- Wymieni przedstawiciela sztuki renesansu i 

jego dzieło. 

- Zna postać Jana Kochanowskiego i Mikoła-

ja Kopernika. 

- Wymieni stany społeczeństwa polskiego w 

XVI w. 

- Pamięta pojęcie barok. 

- Wymieni wodzów polskich XVII w. i ich 

zasługi. 

- Wyjaśni pojęcie oświecenia. 

- Zna i rozumie pojęcie liberum veto, obiady 

czwartkowe. 

- Zna daty rozbiorów Polski i uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

- Wie, kto dokonał rozbioru Polski. 

- Wie, kim był Józef Wybicki. 

- Zna lata trwania I wojny światowej. 

- Zna datę odzyskania niepodległości przez 

Polskę oraz powstania wielkopolskiego. 

- Wymieni trzech dyktatorów okresu między-

wojennego, zna pojęcie dyktator. 

- Wymieni lata trwania II wojny światowej, 

daty ataku na Polskę Niemiec I Związku 

Radzieckiego oraz powstania warszawskie-

go. 

- Zna datę 1956r., 16X1978r., 13 XII1981r., 

1989r. oraz postać Jana Pawła II, Lecha 

Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego. 

- Wymieni główne instytucje władzy. 

- Opisze polskie symbole narodowe. 

Podstawowe 

K+P 

ocena dostateczna 

(3) 

- Potrafi wykonać polecenia wymaga-

jące zastosowania umiejętności 

przewidzianych programem o śred-

nim stopniu trudności. 

- Rozumie proste związki przyczynowo 

– skutkowe. 

- Ustala następstwo w czasie faktów, 

wydarzeń historycznych. 

- Wie, jakie epoki oddziela data 1492r. 

- Wymieni przyczyny odkryć geograficznych. 

- Wymieni przedstawicieli sztuki renesansu 

- Zna pojęcie reformacja, datę 1517r., postać 

Marcina Lutra. 

- Wymieni powody, dla których wystąpił prze-

ciw Kościołowi. 

- Wymieni postaci historyczne i przedstawi-
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- Określi wiek wydarzenia na podsta-

wie daty i zapisze cyfrą arabską, 

rzymską. 

- Potrafi dokonać analizy tekstu źró-

dłowego. 

- Pracuje nad osiągnięciem celu gru-

powego, chociaż czasami wymaga 

zachęty. 

cieli złotego wieku oraz ich zasługi. 

- Zna znaczenie pojęcia szlachta, wolna 

elekcja. 

- Wymieni ostatnich władców z dynastii Ja-

giellonów. 

- Zna podstawowe cechy sztuki i architektury 

baroku. 

- Zna daty 1655r., 1683r. 

- Wymieni sąsiadów, z którymi Polska toczyła 

wojny w XVII w. 

- Zna pojęcia Sarmata, sarmatyzm. 

- Zna założenia filozofii oświecenia. 

- Wymieni postaci historyczne związane z 

polskim oświeceniem. 

- Wie, że Konstytucja 3 Maja była pierwsza w 

Europie, a druga na świecie. 

- Wie, które ziemie polskie znalazły się pod 

zaborami. 

- Wymieni wynalazki XIX w. 

- Zna warunki życia Polaków w poszczegól-

nych zaborach. 

- Zna datę 1797r. 

- Wie, kim był Jan Henryk Dąbrowski, Napo-

leon Bonaparte. 

- Rozumie pojęcia germanizacja, rusyfikacja. 

- Wymieni przyczyny wybuchu I wojny św.  

- Zna postać Józefa Piłsudskiego, wyjaśni 

daty obchodzone jako polskie święta naro-

dowe. 

- Wymieni różnice między państwem demo-

kratycznym a dyktaturą. 

- Wymieni przyczyny wybuchu powstania 

warszawskiego. 

- Zna linię podziału Europy po II wojnie św. 

- Wyjaśni sytuację ustrojową w Polsce po II 

wojnie św. oraz na czym polegało przeło-

mowe znaczenie wydarzeń 1989r. 

- Wymieni największe osiągnięcia II poł. XX 

w. 

- Zna pojęcia obywatel, wojewoda, powiat, 

gmina. 

- Zna datę przystąpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej. 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

ocena dobra (4) 

- Dostrzega przyczyny i skutki faktów 

historycznych. 

- Wyjaśni rolę źródła historycznego w 

poznawaniu i rekonstruowaniu prze-

szłości. 

- Postawione zadania i problemy roz-

wiązuje samodzielnie lub w przypad-

ku trudniejszych zadań pod kierun-

kiem nauczyciela. 

 

- Pracuje w grupie bez specjalnego 

zachęcania. 

- Wymieni pozytywne i negatywne skutki 

odkryć geograficznych. 

- Zna poglądy głoszone przez humanistów. 

- Wymieni główne dzieła twórców renesansu. 

- Wymieni wyznania powstałe w wyniku re-

formacji. 

- Wymieni zabytki architektury renesansowej 

w Polsce i regionie. 

- Określi granice Rzeczypospolitej w XVI w. 

 

- Zna przedstawicieli filozofii XVII w., muzyki, 

malarstwa. 

- Wymieni przyczyny i skutki wojen z sąsia-

dami Polski w XVII w. 

- Wymieni przedstawicieli filozofii oświecenia. 

- Omówi znaczenie działalności Komisji Edu-

kacji Narodowej. 

- Zna postanowienia Konstytucji 3 Maja. 

- Omówi przyczyny wybuchu powstania ko-

ściuszkowskiego. 

- Omówi osiągnięcia Marii Skłodowskiej Cu-

rie. 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 im. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

 
- Wie, gdzie i w jakich okolicznościach po-

wstał hymn narodowy. 

- Wymieni polskich twórców literatury, malar-

stwa i sztuki XIX w. 

- Wymieni państwa walczące w I wojnie św. 

oraz zmiany, które nastąpiły po jej zakoń-

czeniu. 

- Omówi, jak kształtowały się granice pań-

stwa polskiego po 11XI1918r. 

- Przedstawi najważniejsze wydarzenia II 

wojny św. 

- Omówi przyczyny podziału Europy po II 

wojnie św. 

- Zna przyczyny wprowadzenia stanu wojen-

nego i jego skutki. 

- Omówi szanse i zagrożenia wynikające z 

rozwoju naukowo-technicznego. 

- Wymieni wybitnych twórców literatury i 

kultury Polski Ludowej.  

- Wymieni główne cele i zadania Unii Euro-

pejskiej. 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

ocena bardzo dobra 

(5) 

- Potrafi umieszczać zjawiska i procesy 

historyczne w czasie. 

- Dostrzega przyczyny i skutki faktów 

historycznych. 

- Wyjaśni rolę źródła historycznego w 

poznaniu i rekonstruowaniu przeszło-

ści. 

- Postawione zadania i problemy roz-

wiązuje samodzielnie. 

- Sprawnie korzysta ze wszystkich 

dostępnych i wskazanych przez na-

uczyciela źródeł informacji. 

- Posiada umiejętność zastosowania 

zdobytej wiedzy w nowych sytu-

acjach.  

- Bierze aktywny udział w zajęciach 

lekcyjnych. 

- Konsekwentnie i z zaangażowaniem 

pracuje nad osiągnięciem celu gru-

powego. 

- Oceni zmiany w życiu codziennym, jakie 

nastąpiły w XVI w. 

- Oceni skutki reformacji. 

- Wyjaśni ideę ekumenizmu. 

- Wyjaśni zasadę i potrzebę tolerancji religij-

nej. 

- Oceni dorobek złotego wieku w historii 

Polski. 

- Omówi proces kształtowania się sejmu 

walnego. 

- Omówi, na czym polegały kontrasty w życiu 

codziennym w dobie baroku. 

- Analizuje źródła ikonograficzne, wskazuje 

zabytki baroku i omówi ich cechy. 

- Oceni znaczenie zwycięstwa Jana III So-

bieskiego w bitwie pod Wiedniem. 

- Zna wybitnych kompozytorów epoki oświe-

cenia. 

- Scharakteryzuje budowlę w stylu klasycy-

stycznym 

- Oceni konieczność reform wprowadzonych 

w Polsce pod koniec XVIII w. 

- Wyjaśni istotę impresjonizmu i realizmu. 

- Wymieni powstania narodowo-wyzwoleńcze 

w XIX w. i omówi przyczyny i skutki ich 

upadku. 

- Oceni działalność Polaków zmierzającą do 

utrzymania tradycji, języka i kultury naro-

dowej. 

- Omówi działalność Polaków walczących o 

niepodległość Polski. 

- Wymieni formy terroru stosowanego wobec 

Polaków i Żydów. 

- Omówi korzyści wynikające z przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. 

Ocena celująca (6) - Systematycznie wzbogaca swą wie-

dzę przez czytanie książek i artyku-

łów o treści historycznej. 

- Bierze aktywny udział w konkursach, 

w których jest wymagana wiedza hi-

storyczna. Zostaje laureatem. 

- Dowolną techniką wykonuje pracę o 

dużych wartościach poznawczych i 

- Posiada szeroką wiedzę historyczną zdoby-

tą z różnych źródeł informacji z zakresu ob-

jętego programem nauczania. 

- Zna dzieje własnej miejscowości i regionu i 

z zaangażowaniem pogłębia wiadomości 

zdobyte w czasie lekcji. 
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dydaktycznych. 

- Wyraża samodzielny krytyczny sto-

sunek do określonych zagadnień z 

przeszłości.  

- Potrafi udowodnić swoje zdanie uży-

wając odpowiedniej argumentacji bę-

dącej skutkiem nabytej samodzielnie 

wiedzy. 

 

 

 


