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W Y M A G A N I A  E D U K A C Y J N E  Z  H I S T O R I I  
W  I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
IM. Z. KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE 

 
 

Wymagania z historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie zostały opracowane na 
podstawie Statutu I LO. 
 

1. Na lekcjach historii obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 
 

 Formy ustne: 
 odpowiedź ustna obejmująca zakres materiału trzech ostatnich tematów lekcji lub 

większy zakres materiału powtórzeniowego określony przez nauczyciela z 
tygodniowym wyprzedzeniem; 

 aktywność na lekcjach; 
 udział w dyskusjach; 
 ustna analiza tekstu źródłowego 

 
 Formy pisemne: 

 testy (zawierające pytania otwarte i zamknięte) utrwalające i sprawdzające 
opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności  

 prace klasowe zawierające polecenia wymagające udzielenia opisowej, dłuższej 
wypowiedzi i podsumowujące umiejętności i wiedzę po zrealizowaniu 
określonego bloku tematycznego; 

 sprawdziany obejmujące część treści kształcenia danego bloku tematycznego; 
 kartkówki obejmujące treści kształcenia trzech ostatnich tematów lekcji (ta forma 

sprawdzania wiedzy i umiejętności nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela 
z wyprzedzeniem); 

 zadania domowe; 
 prace dodatkowe (np. referaty, recenzje itp.). 
 

2. Uczeń ma prawo jeden raz w półroczu zgłosić fakt nieprzygotowania do lekcji i nie ponosi z tego 
powodu żadnych konsekwencji. Przewodniczący samorządu danej klasy (lub pod jego nieobecność 
osoba upoważniona przez klasę) może jeden raz w półroczu w uzasadnionym przypadku zgłosić 
fakt nieprzygotowania całej klasy do lekcji historii i klasa nie ponosi z tego powodu żadnych 
konsekwencji. Przewodniczący samorządu klasowego nie może zgłosić nieprzygotowania klasy na 
lekcji, na której nauczyciel zapowiedział pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności i na lekcji 
powtórzeniowej. 

 
3. Uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległej, zapowiedzianej pracy pisemnej na pierwszej lekcji 

przypadającej po terminie pisania pracy przez klasę. Jeżeli uczeń jest nieobecny także i na tej 
lekcji, pisze zaległą pracę na najbliższej lekcji, na której jest obecny. Istnieje możliwość 
uzgodnienia z nauczycielem innego terminu pisania pracy w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, 
sytuacja rodzinna). 

 
4. Najpóźniej jeden tydzień przed zapowiedzianą pracą pisemną klasa zostaje poinformowana o 

terminie i zakresie tej pracy. 
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5. W przypadku stosowania przez ucznia niedozwolonych metod i pomocy naukowych w trakcie 
pisemnego lub ustnego sprawdzania wiadomości i umiejętności, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

 
6. W formach testowego oceniania uczniów istnieją następujące progi procentowe: 

 niedostateczny – 0-34% 
 dopuszczający- 35-50% 
 dostateczny – 51-67% 
 dobry- 68-86% 
 bardzo dobry-87-99% 
 celujący –100% 

 
7. Uczeń ma prawo do informacji uzasadniającej ocenę wystawioną przez nauczyciela. 
 
8. Rodzice będą informowani o ocenach z historii poprzez: 

 swoje dzieci, 
 spotkania z nauczycielem na terenie szkoły z inicjatywy rodziców, 
 spotkania informacyjne  wg harmonogramu, 
 dziennik elektroniczny LIBRUS 

O przewidywanej rocznej ocenie z historii uczeń jest informowany na dwa tygodnie przed rocznym 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 

9. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania historii oraz o sposobach i 
zasadach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 
10. Warunki poprawy proponowanej oceny rocznej z historii: 

 Ocena roczna jest podsumowaniem wiedzy i umiejętności ucznia nabytych w ciągu 
całego roku nauki i uwzględnia oceny cząstkowe otrzymywane przez ucznia w ciągu 
całego roku oraz ocenę semestralną. 

 Uczeń, który wyraża chęć poprawy proponowanej przez nauczyciela oceny rocznej 
musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami z materiału zrealizowanego w ciągu 
całego roku nauki. 

 Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi historii chęć poprawy oceny rocznej 
proponowanej przez nauczyciela w ciągu dwóch dni od wystawienia propozycji 
oceny rocznej przez tego nauczyciela. Jednocześnie uczeń informuje nauczyciela, o 
jaką ocenę się ubiega. 

 Do poprawy oceny uczeń przystępuje w ciągu siedmiu dni od wystawienia 
propozycji ocen rocznych. 

 Poprawa oceny jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej.  
 Arkusz pracy poprawkowej obejmuje: 
- zadania testowe: otwarte i zamknięte 
- analizę źródła 
- znajomość mapy 
- dłuższą wypowiedź pisemną o charakterze przyczynowo-skutkowym. 
 Stopień trudności arkusza pracy poprawkowej jest zgodny z kryteriami na daną 

ocenę. 
 Wystawiając ocenę roczną nauczyciel uwzględnia wynik uzyskany z pracy 

poprawkowej. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN 
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

 
 celujący – ocenę celującą z historii otrzymuje uczeń, który w bardzo wysokim stopniu 

opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania historii; jego zasób 
wiedzy i umiejętności świadczy o wyraźnych i sprecyzowanych uzdolnieniach 
humanistycznych; czynnie uczestniczy w lekcjach; prezentuje dociekliwość podczas 
rozwiązywania problemów historycznych; wykorzystuje wiedzę z pokrewnych 
przedmiotów; systematycznie pracuje nad pogłębieniem wiedzy historycznej; 
samodzielnie dostrzega związki przyczynowo-skutkowe oraz inne zależności między 
wydarzeniami, procesami, faktami z różnych dziedzin życia w procesie historycznym; 
 

 bardzo dobry – ocenę bardzo dobrą z historii otrzymuje uczeń, który w pełni opanował 
wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania historii; pracuje systematycznie; 
wykazuje zainteresowanie problematyką historyczną, est aktywny na lekcjach; 
wykorzystuje różne źródła wiedzy; potrafi skorelować ją z wiedzą z pokrewnych 
przedmiotów; starannie wykonuje dodatkowe zadania. Posiada umiejętność dostrzegania 
związków przyczynowo-skutkowych oraz innych zależności między wydarzeniami z 
różnych dziedzin życia w procesie historycznym; potrafi krytycznie analizować fakty 
historyczne; podejmuje samodzielną ocenę faktów, zjawisk i postaci; potrafi dokonać 
krytycznej analizy źródeł historycznych; w wypowiedziach pisemnych i ustnych 
posługuje się bezbłędnym stylem i bezbłędnie, ze zrozumieniem stosuje terminologię 
historyczną. 

 dobry – ocenę dobrą z historii otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę wymaganą w 
programie, ale ma niewielkie braki; poprawnie wykonuje zadania wymagające 
opanowania umiejętności przewidzianych programem; pracuje systematycznie, jest 
aktywny w czasie lekcji; przedstawia zawiązki przyczynowo-skutkowe i inne; potrafi 
analizować zjawiska historyczne chociaż czasem odtwórczo; potrafi analizować teksty 
źródłowe i inne źródła historyczne oraz podejmuje próbę ich interpretacji; w 
wypowiedziach pisemnych i ustnych styl nie budzi większych zastrzeżeń; w stosowaniu 
terminologii historycznej nie popełnia większych błędów. 

  dostateczny – ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował materiał 
przewidziany w programie nauczania w stopniu podstawowym, jego wiedza jest 
fragmentaryczna i wyrywkowa; nie łączy wydarzeń historycznych w logiczne ciągi; przy 
pomocy nauczyciela poprawnie wykonuje zadania wymagające zastosowania 
przewidzianych programem umiejętności, pracuje jednak systematycznie; związki 
przyczynowo-skutkowe przedstawia w sposób schematyczny; podejmuje próby analizy 
faktów, wydarzeń, zjawisk, ale analiza ta nosi charakter odtwórczy, związany z opisem 
wydarzeń; również wiedzę przedstawia w sposób odtwórczy, ma problemy z samodzielną 
oceną, nie zawsze potrafi wyciągnąć prawidłowe wnioski; zdarzają się błędy w rozumieniu 
i stosowaniu terminologii historycznej. 

 dopuszczający – ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje spore braki w 
wiadomościach objętych programem nauczania, ale posiadane przez niego wiadomości i 
umiejętności pozwalają na kontynuowanie nauki na wyższym szczeblu kształcenia i ich 
uzupełnienie w czasie dalszego kształcenia; dysponuje jednak podstawowymi 
umiejętnościami i przy pomocy ze strony nauczyciela jest w stanie wykonać proste 
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zadania wymagające ich zastosowania; ma problemy z dostrzeganiem związków 
przyczynowo-skutkowych i analizą zjawisk historycznych; wiedza ma charakter 
odtwórczy; uczeń potrafi jedynie opisywać proces historyczny bez wnioskowania, 
oceniania i uzasadniania. W stosowaniu i rozumieniu pojęć i terminów historycznych 
występują błędy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 
I Liceum Ogólnokształcącego 

w Ciechanowie 


