
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO 

Liceum – 3_letnie klasa II i III 

1. Zajęcia będą miały charakter zorganizowanych warsztatów (3-dniowych). Uczniowie będą 

oceniani na podstawie pracy w grupach oraz ramach projektu przygotowanego w szkole, 

których temat będzie nawiązywał do warsztatów. 

2. Ocenie podlega praca w ramach grup warsztatowych, indywidualna praca poza grupami oraz 

jakość przygotowanego projektu edukacyjnego z zajęć. 

3. Projekt będzie oceniany pod względem merytorycznym jak i pod względem jakości 

przedstawienia go społeczności szkolnej. 

 

Poziom wymagania Ocena Wymagania programowe 

Wymagania konieczne dopuszczająca Uczeń wykazuje  luki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach objętych 
programem, przy czym mógłby 
je uzupełnić przy znacznej 
pomocy nauczyciela, ponieważ 
przyswoił sobie najbardziej 
podstawowe fakty. Potrafi 
umiejscowić najważniejsze 
wydarzenia w czasie i 
przestrzeni. Przejawia chęci 
uzupełnienia swej wiedzy, choć 
na lekcji jest bierny. Z pracy 
uzyskuje od 41% do 55% 
punktów. 

Wymagania podstawowe dostateczna Uczeń wykazuje średnie 
opanowanie materiału 
przewidzianego programem. 
Jego wiedza jest typowo 
odtwórcza, wyrywkowa, 
ogólnikowa i fragmentaryczna. 
Uczeń nie potrafi operować 
ciągami przyczynowo- 
skutkowymi, nie koreluje 
wiedzy, nie potrafi też dokonać 
własnych spójnych ocen zjawisk 
i ludzi. Poprawnie wykonuje 
zadania przy pomocy 
nauczyciela. Uczeń wykazuje 
sporadyczną aktywność na 
warsztatach. Z pracy uzyskuje 
od 56% do 70% punktów. 

Wymagania rozszerzające dobra Uczeń ma w zakresie wiedzy 
faktograficznej i umiejętności 
niewielkie braki. Poprawnie 



rozwiązuje zadania o pewnym 
stopniu trudności i wymagające 
opanowania umiejętności 
przewidzianych programem. 
Uczeń ma niewielkie braki w 
myśleniu przyczynowo – 
skutkowym. Stara się 
korelować zdobytą na zajęciach 
wiedzę z materiałem znanym 
mu z innych przedmiotów. 
Poprawnie analizuje źródła 
historyczne o pewnym stopniu 
trudności. Wykazuje aktywność 
na zajęciach. Z pracy uzyskuje 
od 71% do 85% punktów. 

Wymagania dopełniające Bardzo dobra wiadomości objęte podstawą 
programową. Jego wiedza 
faktograficzna i umiejętności są 
rozległe. Uczeń wykorzystuje 
różne źródła wiedzy i potrafi 
skorelować ją z wiedzą z 
pokrewnych przedmiotów. 
Potrafi myśleć przyczynowo – 
skutkowo, dokonywać analiz i 
syntez. Sprawnie posługuje się 
aparatem pojęciowym 
historyka.  Uczeń potrafi 
uzasadnić wypowiadane sądy i 
opinie. Aktywnie uczestniczy w 
zajęciach , starannie wykonuje 
zadania. Z pracy uzyskuje od 
86% do 98% punktów 

Wymagania wykraczające celująca Uczeń posiada rozległą wiedzę 
historyczną. Jej zasób  świadczy 
o wyraźnych i sprecyzowanych 
uzdolnieniach 
humanistycznych. Potrafi 
myśleć przyczynowo – 
skutkowo i globalnie, 
dokonywać analiz i syntez.  
Oceny zjawisk czy osób są 
wyważone, przemyślane i 
uwzględniają możliwie szerokie 
konteksty. Uczeń czynnie 
uczestniczy w zajęciach, 
prezentuje dociekliwość 
podczas rozwiązywania 
problemów historycznych. 
Wykorzystuje wiedzę z 
pokrewnych przedmiotów, 
starannie wykonuje  



zadania.. Uczeń  posiada 
elementy wiedzy 
historiograficznej. Z uzyskuje 
98% i ponad, punktów. 

 


