
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z  WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

 
STOPIEŃ  NIEDOSTATECZNY (1) 

Uczeń nie potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejszych terminów i zagadnień omówionych na lekcjach, nie jest 
w stanie wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się tematyką zajęć oraz nie 
współpracuje z grupą. 
 

STOPIEŃ  DOPUSZCZAJĄCY (2) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych na lekcjach oraz wykonać 
najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć zagadnień. Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i 
składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje w tym własnej inicjatywy. Uaktywnia się tylko na wyraźne 
polecenie nauczyciela. 

 

STOPIEŃ  DOSTATECZNY (3) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonać typowe zadania o średnim 
stopniu trudności. Umie kojarzyć niektóre zagadnienia. Nie popełnia zbyt często błędów składniowych i językowych. 
Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam zgłasza się do odpowiedzi. 

 



STOPIEŃ  DOBRY (4) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, wykonując zadania złożone. Potrafi kojarzyć fakty, 
formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą i zachęca innych do 
aktywności. Często sam zgłasza się do odpowiedzi. 

 

STOPIEŃ  BARDZO DOBRY (5) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także wątki poboczne omówionych tematów 
lekcyjnych – opanował więc pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych na III etapie edukacyjnym. Logicznie 
kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonywająco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się 
bogatym i poprawnym językiem, słowa artykułuje w sposób płynny i wyraźny. Troszczy się o styl wystąpienia. Aktywnie 
współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności i dba o dobrą jakość efektów pracy grupy. Wykazuje inicjatywę, nie 
będąc zachęcanym przez nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu klasy. 

 

STOPIEŃ  CELUJĄCY (6) 

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto dysponuje wiedzą wykraczającą poza 
materiał obowiązkowy. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. olimpiadach z wiedzy o 
społeczeństwie). Bierze aktywny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomaga 
słabszym uczniom w nauce. 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z  HISTORII  NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

 
STOPIEŃ  NIEDOSTATECZNY (1) 

Uczeń nie opanował podstawowych treści kształcenia, nie posiada podstawowych umiejętności warsztatowych, nawet 
z pomocą nauczyciela nie rozwiązuje podstawowych zadań, nie potrafi formułować własnych opinii. Nie interesuje się 
tematyką zajęć oraz nie współpracuje z grupą. 

 

STOPIEŃ  DOPUSZCZAJĄCY (2) 

Uczeń wykazuje się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśnia z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów 
historycznych, dokonuje opisów przeszłości i porównuje ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych. 

 

STOPIEŃ  DOSTATECZNY (3) 

Uczeń posiada podstawową wiedzę faktograficzną, czyta teksty ze zrozumieniem, dostrzega związki teraźniejszości 
z przeszłością, opanował najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, 
porównanie, określanie, w którym wieku doszło do danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w kolejności 
chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu. 

 



STOPIEŃ  DOBRY (4) 

Uczeń opanował wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, wykazywał się aktywnością na lekcjach, wyrażał 
własną opinię, dostrzegał ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrował wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, 
samodzielnie poszukiwał informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwał się mapą, 
odczytywał wiadomości z wykresów i tabel. 

 

STOPIEŃ  BARDZO DOBRY (5) 

Uczeń wykazał się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem procesów historycznych, samodzielnie wyciągał 
wnioski, ujmował treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosił się do wydarzeń z przeszłości 
oraz porównywał epoki i okresy. 

 

STOPIEŃ  CELUJĄCY (6) 

Uczeń wykazał się rozległą wiedzą historyczną, świadczącą o uzdolnieniach humanistycznych, ponadto wykazywał 
szczególne zainteresowanie przedmiotem. Osiągał sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ( np. w olimpiadach 
historycznych). Brał czynny udział w życiu szkoły, wykazał się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym 
koleżankom i kolegom w nauce. 


