
Wymagania edukacyjne z historii kl. VI- VIII

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 
wymaganych w podstawie programowej.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-         zna pojęcia częściowo i określić je potrafi przy pomocy pytań nauczyciela,

-         posiadać umiejętności dokonywania odtwórczych, płytkich ocen przy pomocy nauczyciela

-         potrafi odczytywać, częściowo ze zrozumieniem teksty podręcznikowe i źródłowe, 
interpretować je przy pomocy nauczyciela

-         posługiwać się słownikiem historycznym

-         przy pomocy częstych pytań pomocniczych uczeń może wypowiadać się prosto z elementami
zastanowienia się

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

-         zna podstawowe  wiadomości określone  podstawa programową,

-         poprawnie łączyć postacie historyczne z wydarzeniami bądź okresem, w którym odgrywały 
one ważną rolę

-         częściowo rozumieć podstawowe pojęcia i określać je przy pomocy nauczyciela

-         rozumie i przy pomocy nauczyciela wymienić najistotniejsze przyczyny i skutki zjawisk 
wydarzeń

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

-         częściowo samodzielnie interpretować ważne fakty i wydarzenia historyczne

-         odczytuje treści tekstów źródłowych i interpretuje je przy pomocy nauczyciela

-         posiada częściową odtwórczą umiejętność analizowania przyczyn i skutków

-        czytać ze zrozumieniem

-         uczeń może mieć trudności w lokowaniu wydarzeń w czasie i przestrzeni

-         wypowiadać się pełnymi zdaniami

-         wykazywać znajomość wiekszości określonych treści

-         zna najważniejsze pojęcia historyczne i nazwiska postaci historycznych

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-         przy bardzo niewielkiej pomocy nauczyciela interpretuje teksty źródłowe, podręcznikowe

-         samodzielnie wnioskuje

-         umieszcza wydarzenia w czasie i w przestrzeni

-         rozumie pojęcia historyczne,

-         logicznie ocenia wydarzenia

-         wykazać pełną wiedzę treści programowych zawartych w podstawach programowych.

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach lub konkursach historycznych albo posiada inne 
porównywalne osiągnięcia.

-         rzetelnie i wnikliwie odpowiadać na pytania nauczyciela

-         stosować poprawną argumentację

-         poprawnie analizować wydarzenia w oparciu o zasób wiedzy nabytej

-         wykazywać pełną sprawność w sytuowaniu wydarzeń w czasie  i w przestrzeni

-         wykazywać pełną znajomość terminologii

-         sprawnie posługiwać się mapą

-         wykazywać pełną znajomość treści programowych

-         znać i rozumieć przyczyny wydarzeń i zjawisk

 


