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I. Wst¢p
Jedną z czterech wielkich reform zmieniających Polskę po 1989 roku była reforma systemu edukacji.
Po dziesięciu latach funkcjonowania zmienionej struktury, programów i sposobu oceniania w naszych
szkołach podjęto decyzję o naprawie mankamentów dotychczasowych rozwiązań. Obowiązująca od
września 2009 roku nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadziła reformę programową w nadziei sprostania wyzwaniom, które stają przed polską edukacją u progu XXI wieku.
Fundamentalną dla całego cyklu kształcenia zmianą jest zniesienie dwoistości dokumentów wyznaczających zadania dla nauczycieli, tzn. Podstawy programowej oraz Standardów wymagań egzaminacyjnych oraz nowoczesne sformułowanie zapisów nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego.
W obecnie obowiązującym dokumencie zarówno ogólne, jak i szczegółowe cele kształcenia zapisano
w języku wymagań. Szczegółowe treści nauczania związano z precyzyjnie określonymi umiejętnościami, których osiągnięcie jest konieczne i możliwe nawet przez ucznia o przeciętnych uzdolnieniach.
Natomiast w zapisie celów kształcenia – wymagań ogólnych wyodrębniono te umiejętności wysokiego poziomu (umiejętności złożone), których kształtowanie jest najważniejszym zadaniem nauczyciela
przedmiotu. Każde jego działanie winno podporządkowywać się tym właśnie nadrzędnym celom.
Z nową Podstawą programową weszły w życie ważne decyzje organizacyjne. Naukę w pierwszych
klasach szkół podstawowych podejmują często dzieci sześcioletnie. Oznacza to, że rozpoczynając
w IV klasie naukę przedmiotu historia i społeczeństwo nauczyciel ma do czynienia z dzieckiem o rok
młodszym aniżeli dotychczas. Natomiast odnośnie ramowego planu nauczania – ministerstwo nie narzuca liczby godzin lekcyjnych przedmiotów w tygodniu, a jedynie określa minimalne ogólne wymiary
czasu przeznaczone na realizację Podstawy programowej. Daje to twórcom programów oraz nauczycielom wolność decyzji o rozkładzie materiału kształcenia.

II. Charakterystyka programu
Proponowany poniżej program nauczania przekłada na język szczegółowych zapisów zarówno założenia nowej Podstawy programowej, jak i jej konkretne wymagania. Zasadniczym celem programu oraz
podręczników, które powstaną na jego podstawie, jest wprowadzenie dziecka w dzisiejsze problemy
społeczne oraz w świat przeszłości i wyobrażeń o niej. Środkiem do osiągnięcia tych celów jest: kształtowanie wyobraźni czasowo-przestrzennej oraz osobowości indywidualnej i społecznej. Treści programowe zostały tak dobrane, by nauczyciel dysponował materiałem mogącym wzbudzić zainteresowanie
przedmiotem oraz pozwalającym na kształtowanie podstawowych kategorii społecznych oraz historycznych, takich jak czas, przestrzeń, ciągłość, zmienność, przyczyna, skutek.
We wstępie Podstawy programowej dla szkoły podstawowej podkreślono, by szkoła łagodnie wprowadzała uczniów w świat wiedzy. Dobór zagadnień realizowanych w programie ma na celu takie właśnie wprowadzenie ucznia w świat historii – przyjazne i dostosowane do jego możliwości percepcyjnych. Zgodnie z zawartością Podstawy programowej przedmiotu historia i społeczeństwo dla klas IV–VI
program ogranicza treści polityczne. Nacisk położono na kwestie społeczne bliskie dzieciom, warunki
życia codziennego ludzi oraz dorobek cywilizacyjny ludzkości w różnych epokach. Realizacja tych zagadnień sprzyja kształtowaniu postaw poszanowania tradycji i kultury własnego oraz innych narodów
a także podstawowych wartości humanistycznych, takich jak dobro, sprawiedliwość czy tolerancja.

III. Zało˚enia wst¢pne
 czeń powinien poznać najbardziej charakterystyczne dla danej epoki przejawy działalności ludzi i ich dokonaU
nia. Jest to warunek niezbędny do określenia zmian, jakie następowały w życiu ludzi w poszczególnych epokach.
• Poznanie przeszłości powinno stanowić podstawę do kształtowania w dziecku szeroko rozumianych
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wartości humanistycznych i ogólnoludzkich, takich jak poszanowanie godności człowieka, prawda,
dobro, piękno, wrażliwość na krzywdę ludzką.
Realizacja poszczególnych zagadnień powinna wpływać na wrażliwość emocjonalną i kształtować
zainteresowanie przeszłością.
Uczeń poprzez kurs historii i społeczeństwa powinien zostać mocno osadzony w swoim środowisku lokalnym i związany z nim. Poznawanie historii własnej rodziny i „małej ojczyzny” tworzy podstawę samoidentyfikacji, napawa dumą i kształtuje poczucie lokalnego a potem i ogólnopaństwowego patriotyzmu.
Założono systematyczne kształtowanie wyobraźni czasowo-przestrzennej. Uczeń powinien dostrzegać
zmiany zachodzące w czasie i w przestrzeni, związki ludzi z otaczającym ich światem, a także mieć świadomość zależności od środowiska.
Z dziejów Polski wybrano zagadnienia o znaczeniu przełomowym dla państwa. Omawiane epizody
powinny sprzyjać edukacji patriotycznej.
Program zakłada prezentację wybitnych postaci, które miały wpływ na dzieje świata, by uczeń miał
świadomość wagi indywidualnych działań człowieka.

IV. Układ programu i dobór treÂci
Program zakłada, że nauczanie historii w szkole podstawowej ma charakter propedeutyczny. Ogromne
znaczenie tego kursu polega na zadaniu połączenia misji wychowawczej z zainteresowaniem teraźniejszością i przeszłością oraz budową fundamentu dla dalszej nauki w gimnazjum. To wprowadzenie do
poznawania historii wymaga odpowiedzialnych decyzji odnośnie zakresu pojęciowego i faktograficznego poszczególnych tematów. Niniejszy program łączy trzy wymienione wyżej zadania.
Całość materiału została podzielona na trzy części odpowiadające poszczególnym klasom i będzie
realizowana w porządku chronologicznym. Na realizację programu przewidziano w przypadku klas IV
i V jedną godzinę lekcyjną, natomiast w przypadku klasy VI – dwie godziny lekcyjne.

1. Klasa IV
Nauczanie historii w klasie IV rozpoczynamy od podstaw samoidentyfikacji, poprzez zagadnienia
związane z najbliższym środowiskiem ucznia – rodziną, szkołą – by rozszerzać kręgi jego poznania od
„małej ojczyzny” do regionu, państwa i świata.
Uczeń rozpocznie zatem naukę od poznania zagadnienia istoty funkcjonowania człowieka, jego
potrzeb i sposobów ich zaspakajania. Zaznajomi się też z rolą rodziny, pozna prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny, w tym dzieci. Na podstawie pamiątek rodzinnych dzieci będą kształtowały wizję badań historycznych, również własnych. Poruszone zostaną problemy społeczności szkolnej,
w tym relacji rówieśniczych. W klasie IV zajmiemy się historią i kulturą regionu, ukażemy rolę regionu
w życiu kraju, by w sposób naturalny rozszerzyć krąg funkcjonowania człowieka na własne państwo,
a następnie świat i jego problemy, które dotyczą wszystkich ludzi.
Układ treści programowych przewidzianych do realizacji w klasie IV odpowiada uwagom i prośbom wielu nauczycieli, by już na tym etapie wprowadzać zagadnienia historyczne. Dzieci, przystępując do nauczania nowego przedmiotu, jakim jest historia, chcą jej niejako „dotknąć”, „posmakować”.
Stąd nasza decyzja o wprowadzeniu treści związanych z historią starożytną w klasie IV. Podstawa programowa jasno wskazuje zakres zagadnień realizowanych na etapie szkoły podstawowej i ogranicza je
do wynalezienia pisma i znaczenia tego faktu, dokonań cywilizacji greckiej i rzymskiej oraz narodzin
chrześcijaństwa. Aby przybliżyć uczniom tę epokę i stworzyć jej pełniejszy obraz, wyżej wspomniane
zagadnienia rozszerzyłyśmy o treści związane z zajęciami i warunkami życia ludzi. Poruszyłyśmy też
problem wierzeń. Uznałyśmy bowiem, że narodziny chrześcijaństwa nie mogą być oderwane od religii
cywilizacji starożytnych i stanowić jedynego tematu dotyczącego wierzeń.
Bardzo ważnym zagadnieniem w klasie IV jest orientacja czasowa i przestrzenna. Nasuwa się oczywiście pytanie o możliwości percepcyjne uczniów dziewięcioletnich. Należy niewątpliwie poświęcić
wiele czasu na naukę określania wieków i koncentrować się przede wszystkim na czasach naszej ery.
Nie oznacza to pomijania czasów przed naszą erą. Jednak zadania związane z obliczaniem odległości
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czasowych w tym przedziale mogą okazać się dla uczniów trudne. Nasze wymagania w tym zakresie musimy dostosować do indywidualnych możliwości ucznia. W przypadku orientacji przestrzennej
musimy mieć świadomość, że są to pierwsze kontakty dziecka z mapą historyczną i powinny być one
oparte na kształceniu orientacji ogólnej, a nie szczegółowej znajomości mapy.
Dylematem w układzie treści programowych stały się dla nas legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz
„O Popielu i Piaście”, które łączą się z tematem o początkach państwa polskiego, który będzie realizowany w piątej klasie. Jednak wiek dzieci, ich zainteresowanie światem baśni i podań ludowych. a także sugestie nauczycieli,
sprawiły że zdecydowałyśmy się zamieścić je w czwartej klasie, by stanowiły dopełnienie zagadnień związanych
z krajem ojczystym. Tu pragniemy wyjaśnić, że legenda „O Popielu i Piaście” została oparta na przekazie Galla
Anonima. W kronice tego dziejopisa legendy, funkcjonujące często oddzielnie, stanowią jedną opowieść.

2. Klasa V
Klasę V rozpoczniemy od zagadnień związanych z początkiem średniowiecza, a realizację materiału zakończymy na odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego i wskazaniu skutków wojen XVII wieku.
Będzie to przyczynek do dalszych rozważań nad dziejami Polski, szczególnie nad rozbiorami i historią
XIX wieku. W dalszym ciągu będziemy skupiać się na zajęciach i warunkach życia poszczególnych
grup społecznych, co może stanowić dobre pole do wszelkich porównań, wskazywania podobieństw
i różnic. W piątej klasie uczeń pozna już najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Ograniczyłyśmy
się do tych wskazanych przez Podstawę programową, dlatego pojawią się luki, a dominować będą epizody. Połączą je odpowiednie nawiązania w podręcznikach. Uporządkowane treści historyczne uczeń
pozna w gimnazjum.
Zagadnienia polityczne dają możliwość budowy niezbędnego szkieletu następstwa wydarzeń
i epok, ale pamiętać należy, że ważniejsze na tym etapie kształcenia są wskazane przez Podstawę programową treści społeczne i zagadnienia z kultury poszczególnych epok. Całość wzbogacają informacje
o dokonaniach wybitnych i ciekawych postaci – św. Wojciecha, Mikołaja Kopernika czy Leonarda da
Vinci, co powinno uczniom pełniej ukazać omawiany okres.
Ważnym zagadnieniem realizowanym na tym etapie kształcenia będzie funkcjonowanie państwa
polskiego. Zakres władzy monarchów, uprawnienia (w tym uprzywilejowanie) poszczególnych grup
społecznych wydają się być istotnym elementem edukacji historycznej i wpływają na zrozumienie przyczyn zachodzących zmian. Należy również dodać, że zrezygnowałyśmy z obecnych w dotychczasowych
programach zagadnień, jak np. rozłamy w religii chrześcijańskiej czy polityczne przemiany Europy
w czasach Karola Wielkiego. Decyzja nasza jest w pełni świadoma i wynika z koncepcji Podstawy programowej, która radykalnie ograniczyła tematykę historii powszechnej. Uważamy, że warto pogłębiać
zapisane w Podstawie programowej zagadnienia, a nie zwiększać ich liczbę.

3. Klasa VI
W VI klasie więcej miejsca zajmują treści polityczne, ważne dla poznania dziejów Polski. Historia Europy i świata ograniczona została do wojen światowych, które w zasadniczy sposób wpłynęły
na dzieje państwa polskiego i życie Polaków. Realizację treści programowych rozpoczyna rozdział
„W obronie upadającej Rzeczpospolitej”, w którym uczniowie zapoznają się z sytuacją Polski w przededniu rozbiorów i działaniami Polaków zmierzającymi do zachowania niepodległości państwa. Motywem przewodnim będzie postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Wiele uwagi program poświęca walce Polaków o odzyskanie niepodległości – działaniom zbrojnym i pracy organicznej. To stanowi podstawę rozważań o warunkach życia narodu w czasach zaborów.
Zgodnie z zaleceniem Podstawy programowej wprowadziłyśmy zagadnienie emigracyjnej doli Polaków.
Treści z zakresu kultury i gospodarki ukażą dzieciom istotę przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Treści z zakresu historii ojczystej kończą się na narodzinach III Rzeczypospolitej. W szóstej klasie
znajdą się zagadnienia związane z obliczem współczesnego świata, jego problemami i zagrożeniami.
Rozszerzona zostanie także wiedza uczniów na temat Unii Europejskiej.
W szóstej klasie, podobnie jak w całym cyklu kształcenia, realizowaną problematykę należy uzupełniać o treści związane z historią regionu.
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V. Procedury osiÑgania celów
Dobór metod stosowanych przez nauczyciela przy realizacji treści programowych powinien uwzględniać zarówno indywidualny rozwój dziecka, jak i konieczność wzbudzania zainteresowań przeszłością
oraz wdrażania do samodzielnego i kreatywnego działania. By osiągnąć zakładane w programie cele,
najlepiej jest stosować różnorodne metody kształcenia, ponieważ ich urozmaicenie wpływa na atrakcyjność i trwałość przekazu.
Oto przykłady metod, które mogą być stosowane w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo
na II etapie edukacyjnym.
Metody podające (konwencjonalne):
• pogadanka;
• opowiadanie;
• opis.
Metody aktywizujące:
• inscenizacja;
• burza mózgów;
• metaplan;
• gry dydaktyczne, np. symulacyjne;
• drzewko decyzyjne.
			

Metody eksponujące:
• film;
• ekspozycja;
• sztuka teatralna;
• pokaz.
Metody praktyczne:
• metoda projektu;
• wycieczka historyczna.
Metody programowe:
• praca z mapą;
• praca z podręcznikiem.

VI. Propozycje pomiaru osiÑgni¢å ucznia
Ocenianie to trudny i odpowiedzialny aspekt pracy nauczyciela. Uczniów kończących szkołę podstawową czeka sprawdzian w systemie państwowego systemu egzaminacyjnego i ocena zewnętrzna. Jednak nauczyciel historii i społeczeństwa odpowiada za to, by sprawdzanie i ocenianie bieżące i okresowe
nie odbiegało od standardów wyznaczonych przez Podstawę programową, niezależnie od tego, w jakim
stopniu sprawdziany końcowe odnoszą się do jego przedmiotu.
Zgodnie z koncepcją tzw. oceniania kształtującego bieżąca ocena to nie tylko proces zbierania
informacji o przyroście wiedzy i umiejętności oraz zmianach w postawie ucznia. To również forma
informacji zwrotnej przekazywanej przez nauczyciela uczniowi. Życzliwe, a zarazem skrupulatne określanie tego, co uczeń już osiągnął, a co powinien poprawić, pomaga w uczeniu się. Wyrabia nawyk
planowania własnego uczenia się i brania za to odpowiedzialności. Motywuje do poprawiania wyników.
Pozwala rodzicom i opiekunom wspomagać dzieci w nauce. Warunkiem dokonywania takiej oceny jest
przekazywanie uczniom na każdym etapie kształcenia informacji o kryteriach i formach sprawdzania
i oceniania. Ocena wiedzy i umiejętności uczniów oraz sposoby jej dokonywania powinny być zgodne
z przyjętym w danej szkole i znanym każdemu uczniowi systemem oceniania. Szczególnie ważne
w szkole podstawowej jest zaangażowanie i aktywność społeczna uczniów i to również powinno podlegać ocenie.
Nauczyciel, oceniając uczniów, powinien brać pod uwagę różnorodne formy ich aktywności, np.:
• odpowiedzi ustne – ocenie podlegają: samodzielność wypowiedzi, znajomość prezentowanych zagadnień, ład i logika wypowiedzi, elementy kultury żywego słowa;
• czytanie mapy i korzystanie z atlasu – w tym przypadku ocenie podlegają następujące umiejętności:
znajomość znaczenia symboli z legendy mapy, wskazanie granic państw i ich zmian, wskazanie miejsc
wydarzeń historycznych, porównanie informacji zawartych na różnych mapach, np. historycznej
i fizycznej, wypełnianie map konturowych, posługiwanie się pojęciami geograficznymi przy określaniu położenia miasta, miejsca bitwy itp.;
• czytanie ze zrozumieniem tekstu podręcznika, tekstu źródłowego;
• wypowiedzi pisemne – zaliczamy do nich: dłuższą samodzielną wypowiedź pisemną na określony temat, krótką wypowiedź pisemną, test z zadaniami wielokrotnego wyboru, test z zadaniami otwartymi
lub wymagającymi uzupełnienia, krzyżówki i zadania quizowe;
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• aktywność – udział w lekcji i w konkursach, udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły;
• wykorzystanie ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji – odnalezienie i przedstawienie

informacji źródłowej;
i grupowe prace projektowe (ze szczególnym zwróceniem uwagi na korzystanie
z różnych źródeł informacji, prezentowanie różnych punktów widzenia, umiejętność współpracy
w grupie).
Wiedza i umiejętności uczniów powinny być oceniane w sytuacjach zastosowania ich w praktyce.
Dlatego zadania w podręczniku napisanym na podstawie niniejszego programu będą przywoływać sytuacje jak najbardziej zbliżone do doświadczeń osobistych uczniów. Szczególną rolę powinny odgrywać
w nich działania grupowe. Umiejętność współpracy i współdziałania w grupie powinna być oceniana
pod kątem współdziałania z pozostałymi członkami grupy podczas wykonywania konkretnych zadań,
przyjmowania konkretnych ról w grupie i wywiązywania się z nich, negocjowania wspólnego stanowiska grupy, wytrwałości w realizowaniu zadań, prezentowania postaw koleżeńskiej akceptacji i tolerancji
oraz umiejętności słuchania i porozumiewania się w różnych sytuacjach.
Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów powinna być oceniana pod kątem wytrwałości
w rozwiązywaniu powierzonych zadań z uwzględnieniem umiejętności prezentowania własnych poglądów, wykorzystywania różnych źródeł informacji, dokonywania ich wyboru i selekcji oraz prezentowania niekonwencjonalnych rozwiązań. Ważnymi umiejętnościami, które powinien kształcić uczeń,
są umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, które prowadzą do przyjmowania za nią większej odpowiedzialności. Te umiejętności możemy oceniać, omawiając np. zaplanowanie
i wykonanie zadania powierzonego grupie lub indywidualnemu uczniowi podczas realizacji dłuższych
prac projektowych oraz wykonywania zadań domowych.
Do szczególnie ważnych umiejętności przedmiotowych podlegających ocenie należą:
• umiejętność dostrzegania przejawów niesprawiedliwości, braku tolerancji, dyskryminacji;
• umiejętność wskazywania konstruktywnych rozwiązań w przedstawionych sytuacjach konfliktowych;
• umiejętność określenia i nazwania więzi łączących ucznia ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną;
• umiejętność identyfikowania ludzi i miejsc oraz faktów;
• umiejętność posługiwania się pojęciami historycznymi;
• umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego;
• umiejętność dokonywania porównań np. epok, ustrojów politycznych, społecznych, gospodarczych
na przestrzeni dziejów;
• umiejętność elementarnego oceniania sytuacji społecznych i faktów historycznych;
• posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii;
• obliczanie czasu wydarzeń, długości ich trwania;
• umieszczanie wydarzeń na taśmie chronologicznej;
• wykorzystywanie do zapisu wieków cyfr rzymskich.

• indywidualne

Ocena opanowanej wiedzy i umiej´tnoÊci.
Propozycja wymagaƒ na poszczególne oceny
Ocena celujàca

1.
2.
3.
4.

Ucz eń :
ma wiedzę wykraczającą poza treści przewidziane programem nauczania;
potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również
umie samodzielnie wyszukać wiadomości z różnych źródeł;
wzbogaca swoją wiedzę poprzez czytanie książek lub artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku);
bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna. Odnosi w nich
sukcesy lub jest autorem pracy (np. projektowej) o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych, wykonanej dowolną techniką;
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5. p
 otrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny – skutki), ale
również umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawczymi w czasie lekcji
innych przedmiotów. Stosuje język przedmiotu;
6. umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi;
7. wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości. Potrafi dowodzić swoich racji, używając odpowiedniej argumentacji będącej
skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy;
8. stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach;
9. wykazuje aktywną postawę podczas lekcji;
10. aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. Bierze odpowiedzialność za efekty pracy swojej i kolegów. Potrafi również pracować samodzielnie.
Ocena bardzo dobra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ucz eń :
ma wiedzę wymaganą w programie nauczania;
sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.
Potrafi również, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł informacji;
samodzielnie interpretuje fakty. Potrafi uzasadnić swoje stanowisko. Właściwie formułuje wnioski
i broni swoich poglądów;
wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji;
aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami;
potrafi pracować samodzielnie;
bierze udział w konkursach historycznych lub innych konkursach wymagających wiedzy i umiejętności historycznych;
rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości;
potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę
przewidzianą programem nie tylko z zakresu historii, ale również pokrewnych przedmiotów;
ma dużą wiedzę o historii regionu.

Ocena dobra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ucz eń :
opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany w programie nauczania;
poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń (także
przy pomocy nauczyciela);
poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów;
potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji;
jest aktywny w czasie lekcji;
chętnie pracuje w grupie rówieśniczej i potrafi właściwie komunikować się z kolegami, uczestniczy w dyskusji;
zna najważniejsze wydarzenia z dziejów swojego regionu.

Ocena dostateczna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ucz eń :
opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;
potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;
w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym;
nie pracuje systematycznie i niechętnie podejmuje pracę indywidualną, grupową lub zespołową;
rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo-grupowych;
czasami poprawnie formułuje wnioski, ma problemy z obroną swoich poglądów;
nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań lub ich części;
zna niektóre wydarzenia i postacie z historii regionu.
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Ocena dopuszczajàca

1.
2.
3.
4.
5.

Ucz eń :
opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie koniecznym;
nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela;
przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności;
nie potrafi sformułować własnych wniosków;
ma poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie.

Ocena niedostateczna

Ucz eń :
1. nie opanował minimum wiadomości programowych określonych jako wymagania konieczne;
2. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności;
3. ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich nadrobienie nawet z pomocą nauczyciela.
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