WYMAGANIA EDUKACYJNE – HISTORIA
KLASA III LO - POZIOM ROZSZERZONY
Każdy uczeń jest zobowiązany:
o
o
o
o
o

Podczas lekcji historii systematycznie prowadzić zeszyt, w którym na bieżąco notuje najważniejsze fakty
Posiadać podręczniki „Zrozumieć przeszłość” – Dzieje nowożytne, „Zrozumieć przeszłość”– XIX wiek
Systematycznie powtarzać i utrwalać wiadomości oraz odrabiać prace domowe
Brać aktywny udział w lekcji
W przypadku nieobecności na lekcjach jak najszybciej uzupełniać zaległości

Każdy uczeń ma prawo:
o dwa razy w semestrze (na początku lekcji) zgłosić fakt nieprzygotowania do zajęć (przywilej ten nie dotyczy
sprawdzianów i prac, których termin został ustalony i zapisany wcześniej w e-dzienniku)
o poprawić (w formie pisemnej) ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, kartkówki lub pracy domowej w
nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia pierwotnego terminu tej pracy
o w przypadku nieobecności na sprawdzianie napisać zaległą pracę w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do
szkoły
o w sytuacji nieobecności dłuższej niż tydzień ustalić indywidualnie czas na uzupełnienie wiadomości oraz ewentualne
przesunięcie terminu sprawdzianu, pracy domowej itp.

Na ostateczną ocenę semestralną (roczną) składają się;
o
o
o
o
o

Oceny ze sprawdzianów przeprowadzanych po omówieniu określonej partii materiału (działu)
Oceny z kartkówek obejmujących maksymalnie 3 tematy lekcyjne
Oceny z prac domowych
Oceny z pracy na lekcji – ćwiczenia, praca w grupach
Oceny za aktywny udział w lekcji

o Oceny z odpowiedzi ustnych sprawdzających wiedzę z ostatnich trzech lekcji
o Oceny z prezentacji
o Postawa ucznia na lekcjach, systematyczna pilna praca, frekwencja, brak spóźnień

Warunki uzyskania oceny celującej:
o Posiadanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową
o Samodzielne formułowanie i rozwiązywanie problemów historycznych z wykorzystaniem popularnonaukowych i
naukowych źródeł informacji
o Samodzielne rozwijanie swoich zainteresowań
o Poszerzanie swojej wiedzy, w oparciu o naukowe lektury ponadobowiązkowe
o Startowanie z sukcesami w konkursach i olimpiadach historycznych

Warunki poprawy oceny semestralnej (rocznej)
o Uzupełnienie brakujących wiadomości
o Poprawa sprawdzianów i innych prac pisemnych oraz uzyskanie ze wszystkich z nich ocen co najmniej o jeden
stopień wyższych niż poprzednie
o Przedstawienie prowadzonego systematycznie o początku roku zeszytu, w którym są zawarte uzupełnione notatki z
wszystkich lekcji od początku roku szkolnego
o Przedstawienie uzupełnionego o wszystkie tematy (od początku roku szkolnego) zeszytu ćwiczeń (Maturalne karty
pracy)

Wartości wagi w e-dzienniku przypisane poszczególnym osiągnięciom:
praca klasowa
kartkówka
odpowiedź ustna
prezentacja
praca domowa
aktywność na zajęciach
praca w grupach
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3
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1
1

Wymagania na poszczególne oceny:
Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca. Uczeń:
• Ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej
• Sytuuje najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni
• Rozpoznaje niektóre związki przyczynowo – skutkowe
• Przedstawia - przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej
• Określa rodzaj źródła historycznego, odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym i ikonograficznym
Wymagania podstawowe – ocena dostateczna. Uczeń:
• Ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej
• Selekcjonuje podstawowe fakty
• Wiąże fakty w łańcuch przyczynowo-skutkowe
• Odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach, dokonuje ich wspólnej analizy

• Odróżnia fakty od opinii
• Przeprowadza podstawowe rekonstrukcje genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji wybranego
zjawiska z jednej płaszczyzny procesu historycznego
• Samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej
Wymagania rozszerzające – ocena dobra. Uczeń:
• Ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w
typowych sytuacjach
• Analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach
• Przeprowadza krytyczna analizę źródeł
• Dokonuje wszechstronnej rekonstrukcji genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji wybranego
zjawiska historycznego
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń:
• Ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w
różnych sytuacjach problemowych
• Analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach historycznych, potrafi je samodzielnie
zinterpretować
• Zauważa rozmaite interpretacje wydarzeń i procesów historycznych
• Samodzielnie ocenia wydarzenia oraz procesy historyczne
• Aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji
• Formułuje problemy historyczne

