KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I TECHNIKUM, I ZSZ, II ZSZ

Ocena niedostateczna
Uczeń:
 nie opanował większości podstawowych wiadomości i nie osiągnął poziomu wiedzy
i umiejętności, umożliwiającego mu opanowywanie kolejnych treści kształcenia
przedmiotowego;
 nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem;
 często wykazuje nieprzygotowanie do lekcji;
 nie potrafi wykonać prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela;
 odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji;
 nie uczestniczy w dyskusjach;
 nie potrafi współpracować w zespole;
 podczas wypowiedzi nie przykłada wagi do dbałości o język ojczysty;
 w swych wypowiedziach lub zachowaniach przejawia nietolerancję, rasizm,
szowinizm, brak szacunku wobec dokonań innych narodów, ras, kultur, religii.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 opanował w stopniu niewielkim przewidziane programowo wiadomości
i umiejętności, wykazuje braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą
nauczyciela potrafi je uzupełnić;
 rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;
 przejawia gotowość współpracy z nauczycielem;
 odpowiada na proste pytania;
 korzysta z nieskomplikowanych źródeł informacji, w tym z zakresu technologii
komunikacyjno-informacyjnej;
 w wypowiedziach ustnych i pisemnych uwzględnia chronologię;
 wyjaśnia pojęcia historyczne przy użyciu pomocy naukowych;
 rozpoznaje znaczące okresy w dziejach;
 podejmuje próby współpracy przy zadaniach zespołowych;
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób problemowy, syntetyczny
i przekrojowy, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
 podejmuje się prostych zadań podczas pracy zespołowej;
 w trakcie odpowiedzi wykazuje dbałość o język ojczysty;
 stara się odnosić krytycznie do wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu,
szowinizmu;
 dostrzega problem łamania praw człowieka;
 wykazuje się postawą patriotyzmu.
Ocena dostateczna
Uczeń:
 opanował w stopniu podstawowym przewidziane programowo wiadomości
i umiejętności ;
 niekiedy przejawia problemy w przyswajaniu treści kształcenia;
 podczas zajęć lekcyjnych wykazuje zmienną aktywność;
















rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim
stopniu złożoności;
podaje niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń i zmian;
podejmuje próby porównywania, selekcjonowania faktów i informacji uzyskanych
z różnych źródeł, w tym z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnej;
dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi;
współpracuje z nauczycielem;
formułuje wewnętrznie uporządkowane wypowiedzi ustne i pisemne, z poprawnym
użyciem dat i pojęć historycznych;
podejmuje współpracę w grupie podczas zadań zespołowych;
wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w celu
prezentowania podstawowej wiedzy wyniesionej z lekcji historii;
współpracuje w zespole, w celu wykonania powierzonych mu zadań;
posługuje się przyswojoną terminologią w sposób poprawny językowo;
podejmuje próbę sformułowania ocen wydarzeń historycznych;
jest krytyczny wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu, szowinizmu,
w powiązaniu z szacunkiem dla dokonań innych narodów, ras, kultur, religii;
dostrzega przejawy łamania praw człowieka;
jest świadomy posiadania własnych praw;
wykazuje się postawą patriotyzmu, w tym lokalnego.

Ocena dobra
Uczeń:
 w stopniu niepełnym opanował przewidziany zakres wiadomości i umiejętności;
 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł,
dokonując selekcji i analizy zawartych w nich informacji;
 potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym;
 stosuje terminy i pojęcia historyczne;
 zgodnie i aktywnie pracuje w grupie;
 wykazuje ogólną wiedzę faktograficzną, natomiast w zakresie niektórych zagadnień
prezentują wiedzę szczegółową;
 dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;
 wie, że niektóre wydarzenia, postacie i fakty były interpretowane na różne sposoby
i potrafi zasugerować możliwe tego przyczyny;
 wybiera i porządkuje informacje z różnych źródeł, formułując poprawną językowo
wypowiedź;
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób przekrojowy, wykorzystując
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
 uczestniczy w dyskusjach z zachowaniem zasad kultury i tolerancji oraz poprawnie
i logicznie argumentując;
 potrafi współpracować w zespole, w celu wykonania powierzonych mu celów i zadań
oraz planować zadania ;
 konstruuje wypowiedzi w sposób poprawny językowo;
 dokonuje prostych ocen zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy
i umiejętności wyniesionych z zajęć historii;
 dostrzega nieodpowiedniość wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu, szowinizmu,
w powiązaniu z szacunkiem dla dokonań innych narodów, ras, kultur, religii;
 dostrzega i potępia przejawy łamania praw człowieka;




jest świadomy posiadania własnych praw;
wykazuje się postawą patriotyzmu oraz poczuciem więzi z lokalną społecznością.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 opanował pełen zakres przewidzianych programowo wiadomości i umiejętności;
 wykazuje dużą aktywność podczas zajęć lekcyjnych;
 sprawnie posługuje się posiadaną wiedzą;
 rozwiązuje samodzielnie zadania, wymagające zastosowania wiedzy w sytuacji
problemowej;
 bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów, potrafi argumentować i bronić
swoich racji;
 samodzielnie interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska historyczne;
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń;
 wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia;
 sprawdza i analizuje przyczyny i skutki wydarzeń oraz dostrzega związki między
nimi;
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł, w tym
z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnej;
 prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób syntetyczny i przekrojowy,
wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
 potrafi współpracować w zespole w celu wykonania powierzonych mu celów i zadań
oraz planować zadania;
 posługuje się zdobytą terminologią w sposób poprawny językowo;
 formułuje oceny na temat zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy
i umiejętności wyniesionych z zajęć historii;
 wykorzystuje dostępne dane statystyczne do opisu problemów historycznych;
 wykazuje krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu,
szowinizmu;
 przejawia przekonania o potrzebie szacunku dla dokonań innych narodów, ras, kultur,
religii;
 cechuje się wrażliwością na przejawy łamania praw człowieka;
 jest świadomy posiadania własnych praw;
 wykazuje się postawą patriotyzmu oraz poczuciem więzi z lokalną społecznością.
Ocena celująca
Uczeń:
 w wysokim stopniu opanował treści programowe, poszerzając swoją wiedzę
o wiadomości wykraczające poza treści wymagań edukacyjnych przewidzianych dla
klasy pierwszej;
 umie samodzielnie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować
nabytą wiedzę;
 samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania;
 jest w swoich dociekaniach historycznych samodzielny i niezależny;
 zna oceny historiografii dotyczące różnych wydarzeń historycznych, postaci i faktów;
 umie bronić swoich poglądów, podając merytoryczne argumenty;















samodzielnie wyszukuje, wartościuje i wyróżnia źródła informacji, w tym z zakresu
technologii komunikacyjno-informacyjnej, krytycznie je wykorzystując w celu
sformułowania wniosków i poparcia ich dowodami;
sprawnie wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów;
prezentuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sposób problemowy, syntetyczny
i przekrojowy, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
pełni funkcje lidera i inicjuje pracę w zespole oraz aktywnie uczestniczy w dyskusji;
dba o poprawność językową wypowiedzi ustnych oraz pisemnych;
samodzielnie wykorzystuje wiedzę historyczną do identyfikowania i rozwiązywania
problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych
dotyczących społeczeństwa;
dokonuje samodzielnej oceny zjawisk życia codziennego z wykorzystaniem wiedzy
i umiejętności wyniesionych z zajęć historii;
wykorzystuje dostępne dane statystyczne o charakterze historycznym, zgodnie
z zasadami matematyki;
wykazuje się postawą krytycyzmu wobec wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu,
szowinizmu;
przejawia przekonania o potrzebie szacunku dla dokonań innych narodów, ras, kultur,
religii;
cechuje się wrażliwością na przejawy łamania praw człowieka;
jest świadomy posiadania własnych praw;
prezentuje postawę patriotyzmu oraz poczucia więzi z lokalną społecznością.

