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Historia i społeczeństwo .
Wątek uzupełniający.

1. W ramach zajęć obejmujących wątek uzupełniający każdy uczeń zobowiązany jest
posiadać „Karty pracy ucznia”.
2. Systematyczna praca na lekcji i prowadzenie kart pracy stanowić będzie podstawę do
uzyskania oceny semestralnej na poziomie bardzo dobrym.
3. Wymogiem niezbędnym do uzyskania oceny celującej jest czynna praca ucznia na
zajęciach, aktywność na lekcji, współpraca z nauczycielem, a także zaangażowanie w
życie szkoły i środowiska poprzez działania promujące postawy patriotyczne.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia
poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z historii i społeczeństwa
LOTS

 celujący:
- uczeń wykracza poza kryteria oceny bardzo dobrej;
- angażuje się w działania promujące historię w szkole i po nią;
- jest bardzo zaangażowany w pracę na lekcji;
 bardzo dobry
- uczeń spełnia kryteria oceny dobrej i posiada zasób wiedzy mieszczący się w
ramach obowiązującego programu;
- aktywnie uczestniczy w lekcji i służy pomocą innym;
- swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi;
- swobodnie umiejscawia wydarzenia w czasie i przestrzeni;
- formułuje opinie na forum publicznym;
- samodzielnie rozwiązuje nietypowe problemy;
- samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji;
- systematycznie prowadzi karty pracy;

- dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem wiedzy;
 dobry
- uczeń spełnia kryteria oceny dostatecznej;
- aktywnie uczestniczy w lekcji;
- zasób wiedzy ucznia mieści się w ramach obowiązującego programu;
- odpowiedzi są samodzielne, zawierają wymagane treści, poprawne pod względem
językowym;
- zdarzają się drugorzędne błędy;
- samodzielnie rozwiązuje problemy;
- potrafi interpretować fakty i wyjaśniać ich przyczyny oraz skutki;
- dotrzymuje terminów wykonania zadań;
- prowadzi karty pracy z określonego rozkładem wątku tematycznego
 dostateczny
- uczeń spełnia kryteria oceny dopuszczającej;
- sporadycznie wykazuje się aktywnością na lekcji;
- dysponuje wiedzą określoną przez podstawę programową;
- potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji i wykonać typowe zadania;
- formułuje proste wnioski;
- potrafi wykonać proste zadania pisemne;
- popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe;
- posiada skromny zasób słownictwa;
 dopuszczający
- uczeń dysponuje niepełną wiedzą, konieczną z punktu widzenia wymagań
programowych;
- jest biernym uczestnikiem zajęć;
- polecenia wykonuje na miarę swoich możliwości;
- popełnia liczne błędy w zakresie wiedzy merytorycznej i sposobu jej prezentacji;
- przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania o niewielkim stopniu
trudności;
- niski poziom wiedzy nie przekreśla możliwości dalszej nauki;
- rokuje nadzieję na uzupełnienie wiedzy programowej;
 niedostateczny
- uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym mu
przejście do wyższego poziomu kształcenia;

