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Program nauczania;  
  

1. Program nauczania historii dla gimnazjum Adam Kowal – pogram nauczania 
historii w gimnazjum wyd. PWN 

  
 
 
 
 
podr ęcznik   
 

L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski, Historia – star ożytno ść i 
średniowiecze, wyd. PWN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 inne źródła wiedzy historycznej  
 
 

• Atlas Historyczny  dla gimnazjum wyd. Demart 
• Zeszyt  ćwiczeń ,   
• Czasopisma o tematyce historycznej 
• Ksi ążki popularnonaukowe z zakresu historii staro żytnej i 
średniowiecznej 

• Teksty źródł owe z okresu   średniowiecza i czasów 
nowo żytnych  

 
 



kształcone i   wymagane umiej ętności    

    
formy sprawdzania osi ągnięć 
 
o Odpowiedzi ustne w czasie lekcji 

o Kartkówki ( czasami zapowiedziane) 

o Prace klasowe ( najczęściej testy ) 

o Testy semestralne  

o Praca na lekcji 

o Prace domowe 

o Prace Samodzielne prezentowane w czasie  lekcji    

o Prace dodatkowe 

o Zaliczanie lektur 

o Udział w dyskusji prowadzonej podczas lekcji 

o Konkursy przedmiotowe 

 

• Czytanie i  wyszukiwanie informacji zawartych na mapie historycznej 
• Odczytywanie i analizowanie informacji zawartych w wybranych tekstach 

źródłowych 
• Umiejętność wyszukiwanie informacji zawartych w różnych tekstach w 

szczególności w tekstach publicystycznych, popularnonaukowych, ilustracjach, 
mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach, 

• Umieję tność  wyszuk iwania  i  interpretowanie związków przyczynowo-
skutkowych w polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym 

• Kształtowania umiejętności tworzenia wypowiedzi poprawnych pod 
względem językowym i stylistycznym w następujących formach: opis, 
opowiadanie, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reportaż, 
artykuł, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik, 

• Kształcenie umiejętności wypowiadanie się na temat związków 
między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi, w tym 
komentowanie powiązań, zwłaszcza między kulturą polską a 
śródziemnomorską, oraz określanie tych powiązań w różnych obszarach: 
polityce, kulturze, gospodarce, życiu codziennym, w odniesieniu do 
przeszłości i w czasach obecnych 

• Doskonalenie umiejętności i zasad poprowadzenia dyskusji  
 

 



Kryteria oceniania prac klasowych   
 
Niedostateczny – poni żej 30% punktów lub gdy praca jest 

niesamodzielna  

Dopuszczaj ący 30% –50- % 

Dostateczny 50-75% 

Dobry – 75-90% 

Bardzo Dobry – powyżej 90% 

Celuj ący –100% oraz wykonanie zadań dodatkowych wskazanych, 

jako zadania na ocenę celującą  

 
 

 Kryteria oceniania odpowiedzi  
 
za odpowiedzi ustne ucze ń może otrzyma ć nast ępujące oceny   
 
Niedostateczn ą, – gdy  odpowiedź zawiera poważne błędy merytoryczne, jest 

niesamodzielna i pomija najważniejsze kwestie 

Dopuszczaj ącą, – gdy  odpowiedź jest niesamodzielna, z dużą ilością błędów 

Dostateczna , gdy odpowiedź jest samodzielna, zawiera niewielkie błędy, lecz 

jest niepełna 

Dobra , gdy odpowiedź jest samodzielna, lecz niepełna z niewielkimi błędami 

nie związanymi z merytoryczną stroną poruszanych zagadnień 

Bardzo Dobra, gdy odpowiedź jest wyczerpująca, beż błędów 

merytorycznych, samodzielna, uwzględniająca język przedmiotowy  

Celuj ąca- gdy treść odpowiedzi wykracza poza realizowany program 

nauczania, jest także bezbłędna merytorycznie samodzielna i wyczerpująca, 

uwzględnia także jeżyk przedmiotowy 

 
 
 
 
 



 
 
 
Inne wa żne informacje: 
 
 
• Każdy może w ciągu semestru może być nieprzygotowanym do zajęć 

trzy razy- historia i raz- wos. Nieprzygotowanie należy zgłaszać na 
początku zajęć.  Nie można zgłaszać nieprzygotowania do lekcji: 

� gdy praca klasowa lub kartkówka jest zapowiedziana  
� gdy rozpoczyna się kartkówka 
�  gdy nauczyciel rozpoczyna sprawdzać prace domową   

 
• Osoby, które były nieobecne na lekcjach mogą zgłosić 

nieprzygotowanie bez wpisu do dziennika 
• Otrzymanie trzech minusów np. za nieprzygotowania lub pracę na 

lekcji jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej  
• W trakcie lekcji uczeń może uzyskać za aktywność lub udział dyskusji 

plusy. Otrzymanie pięciu plusów jest równoznaczne z otrzymaniem 
oceny bardzo dobrej 

•  Poprawie podlegają jedynie oceny niedostateczne i poprawne z prac 
klasowych nie podlegają poprawie inne cząstkowe oceny (np. z 
odpowiedzi, kartkówki itp.) 

• Czas na dokonania poprawy to dwa tygodnie liczony od momentu 
oddania pracy klasowej. 

• Najodpowiedniejszym momentem na dokonywanie zaliczeń są 
konsultacje 

• Oceny celujące podlegają osobnym kontraktom ustalanym 
indywidualnie z każdym uczniem, który z ocen cząstkowych uzyskuje 
ocenę bardzo dobrą . 

• Ocenę celująca można uzyskać także, gdy z wszystkich prace 
klasowe w ciągu semestru uczeń uzyskuję ocenę celującą lub gdy jest 
finalistą olimpiady przedmiotowej z historii lub wos 

 
Zasady dotycz ące oceniania  
 
1. Uczeń który na semestr lub koniec roku chce uzyskać ocenę dobrą , 
bardzo dobrą lub celującą powinien uzyskać z testu semestralnego lub 
rocznego wynik co 60% punktów 
2 Uczeń, który w trakcie pisania pracy klasowej ściąga otrzymuje ocenę 
niedostateczną beż możliwości pisania pracy powtórnie 
 
3. Ocenę celującą na semestr lub koniec roku otrzymuje uczeń, który  



• Jest laureatem lub finalistą konkursu historycznego  
•  Uzyskuję średnią ocen co najmniej 5,8 i wyniki z testów 

semestralnego i rocznego na poziomie 95% 
• Uzyskuje średnią ocen 5,7 i w ciągu roku realizuje pogram prac 

dodatkowych na ocenę celującą  
 
Sposób wystawiania ocen semestralnych i rocznych   
 
1. O ocenach proponowanych semestralnych i końcoworocznych 
nauczyciel informuje  na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną.  
2. Ocena proponowana może ulec zmianie.  
3. Uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może 
ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana w ciągu 7 dni od 
poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że: 

• nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań, 
• zaliczył wszystkie prace klasowe w pierwszym terminie, 
• z prac klasowych i sprawdzianów w danym semestrze ma co 

najmniej 50% ocen takich o jaką się ubiega 
• ma uzupełniony zeszyt i zeszyt ćwiczeń 
• Uzyskał z testu semestralnego i rocznego wynik co najmniej 60 
•  jego średnia ocen wynosi, co najmniej 1, 5 przy ubieganiu się o 

ocenę dop, 2, 5 - dst, 3, 5 - db, 4, 5 – bdb 
 

4. Nauczyciel ustala wtedy z uczniem indywidualnie zasady i sposób 
zaliczeń oraz prac do wykonania, zapisuje je w postaci kontraktu.  
5. Nie dotyczy to oceny celującej. 
 


