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SP10 w Rzeszowie 

 

 

Zasady przedmiotowego systemu oceniania z historii 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.  

2. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów np: odpowiedzi ustne, kartkówki, 

sprawdziany, pisemne testy, prace   domowe, aktywność na lekcji, prezentacje, udział w konkursach 

przedmiotowych i projektach edukacyjnych. Na ocenę ma również wpływ stosunek ucznia do 

przedmiotu, tzn. zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji, prowadzenie zeszytu, odrabianie zadań 

domowych. 

3. Sprawdziany pisemne i testy są obowiązkowe, zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisywane w e-dzienniku. Jeżeli uczeń opuścił zapowiedziany sprawdzian, był 

nieobecny (nb.), to powinien napisać go w terminie do 2 tygodni po wznowieniu zajęć szkolnych. W 

przypadku odmowy pisania sprawdzianu pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Uczeń może poprawić każdy sprawdzian napisany na ocenę niższą niż dostateczna. Poprawa odbywa 

się w ciągu 10 dni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz. Przy 

poprawianiu oceny z pracy klasowej i pisaniu w drugim terminie, kryteria ocen nie zmieniają się 

a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Stopień uzyskany z poprawy pracy klasowej jest 

równy rangą pierwszej ocenie i obydwa stopnie są uwzględnione przy ocenie klasyfikacyjnej. 

5. Prac pisemnych nie można kserować i fotografować, ponieważ są one dokumentem dotyczącym 

oceniania ucznia. Nauczyciel na prośbę rodzica udostępnia na konsultacjach do wglądu pracę i 

motywuje wystawioną ocenę. 

6. Niesamodzielność pracy ucznia w przypadku prac kontrolnych jest traktowana jako oszukiwanie 

kolegów, nauczycieli i rodziców i powoduje automatyczne uzyskanie oceny niedostatecznej. 

7. Krótkie kartkówki (mogą dotyczyć trzech ostatnich tematów) nie muszą być zapowiadane, ani 

wpisane do e-dziennika. 

8. Uczeń zobowiązany jest do odrabiania zadań domowych i przedstawienia ich nauczycielowi we 

wskazanym terminie. Brak zadania (bz) odnotowywany jest w dzienniku. Dopuszczalne jest 

zgłoszenie w semestrze 2 braków zadań. Po wykorzystaniu limitu (przy trzecim) uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 
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9. Uczeń ma prawo dwa razy (przy 2h lekcyjnych tygodniowo) lub 1 raz (przy 1h lekcyjnej w 

tygodniu) w półroczu zgłosić brak przygotowania (np.) do lekcji, nie dotyczy to ustalonych 

wcześniej sprawdzianów lub zapowiedzianych kartkówek. Uczeń powinien zgłosić „np.” podczas 

czytania listy obecności. Po wykorzystaniu limitu (odpowiednio przy trzecim lub drugim)) uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Taka ocena nie ulega poprawie. 

10. Dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+” i „-” przy ocenie, przy czym oceny śródroczne 

i roczne nie mogą zawierać tych znaków.  

11. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym znajdują się kolejne tematy i 

notatki z lekcji. Po powrocie z nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt 

tematami, notatkami oraz odrobić zaległe zadania domowe. 

12. Punktacja prac klasowych i kartkówek oraz sposób ich sprawdzenia oraz omówienia powinien dać 

uczniowi informację zwrotną o jego brakach i postępach (mocne i słabe strony) oraz stopniu 

opanowania wiadomości i umiejętności. 

13. Na zajęciach oraz podczas prac pisemnych niedozwolone jest korzystanie z telefonów 

komórkowych, chyba, że nauczyciel postanowi inaczej. 

14. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mają odpowiednio dostosowany poziom 

wymagań edukacyjnych. 

15. Tryb informowania o przewidywanej ocenie i odwoływanie się od oceny rocznej jest zgodny 

z ustaleniami ZWO.  

 

                  II. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

                                       W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ: 

 
 

OCENA CELUJĄCA: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą programową 

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

- biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym 

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji 

- zna i rozumie pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami przyczynowo–skutkowymi, umie 

powiązać problematykę historyczna z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji. 

- potrafi dokonywać analizy tekstów źródłowych 

- uczestniczy w konkursach lub / i / projektach wyznaczonych przez nauczyciela i zdobywa wysokie miejsca 

- jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o wartościach poznawczych i dydaktycznych  

- na teście rozwiązuje z powodzeniem zadania na ocenę celującą  
 

OCENA BARDZO DOBRA: 
Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania danej klasy 

- sprawnie korzysta ze wszystkich wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji 

- wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji 

- samodzielnie rozwiązuje zadania na lekcji 

- potrafi zaprezentować efekty swojej pracy na forum klasy 
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- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami i kategoriami przyczynowo – skutkowymi 

- w większości testy pisze na ocenę bardzo dobrą 

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty źródłowe i dokonywać ich analizy 
 

 

OCENA DOBRA: 

Uczeń: 

- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy w stopniu zadowalającym 

- zna najważniejsze wydarzenia i postaci 

- wykazuje samodzielność w rozwiązywanie zadań 

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i jest aktywny 

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści podręcznika 

- poprawnie posługuje się terminologią historyczną  

 - sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą 
 

OCENA DOSTATECZNA: 

Uczeń: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości pozwalające mu na rozumienie najważniejszych wydarzeń 

historycznych w danej klasie 

-  zna niektóre wydarzenia i postaci 

- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika a pod kierunkiem nauczyciela z innych źródeł informacji / 

mapa, atlas/ 

-stara się być aktywny na lekcji 

- sprawdziany pisze na ocenę pozytywną/ dostateczną, dopuszczającą / 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

Uczeń: 

- posiada poważne braki wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki a opanowany 

materiał pozwala mu na kontynuację nauki w kolejnej klasie 

- przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy i zadania 

- konstruuje krótkie dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

Uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki 

- wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień historycznych 

- wykazuje całkowity brak zaangażowania na lekcji. 

 

III. METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA 

I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

Przedmiotem oceny są: 

- wiadomości / wiedza / 

- umiejętności 

- postawa/ aktywność/ 

Na lekcjach historii oceniane są: 

- rozumienie pojęć historycznych oraz ich znajomość 

- rozwiązywanie problemów 

- posługiwanie się różnymi źródłami informacji 

- analiza mapy, osi historycznej i tekstów źródłowych 

- aktywność na lekcjach, praca w grupie 

- udział w dyskusji 
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- wkład własny ucznia 

Ocenianiu podlegać będą:  

1.Wypowiedzi ustne oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka przyrodniczego, 

umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału 

z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

 waga 2 

 wpisywane kolorem czarnym 

2.Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu; zapowiadane są 

tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą.  

 waga 3 

 wpisywane kolorem czerwonym 

 oceny wystawiany są zgodnie z poniższymi progami procentowymi: 

 

kryterium procentowe ocena 

0 % - 29% niedostateczny 

30 % - 49% dopuszczający 

50 % - 74% dostateczny 

75 % - 89% dobry 

90 % - 100% bardzo dobry 

100% + dodatkowe zadanie celujący 

 

3.Kartkówki 10 – 20 min. (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane.  

 waga 2 

 wpisywane kolorem zielonym 

4.Systematyczna obserwacja zachowania uczniów: aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego 

rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do końcowych 

wniosków. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy. Gdy zgromadzi trzy plusy uzyskuje ocenę 

bardzo dobrą, a gdy uzyska trzy minusy ocenę niedostateczną. 

 waga 1 

 wpisywane kolorem czarnym 

5. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie ciekawych materiałów, 

referaty, prezentacje multimedialne, zadania domowe, plakaty, albumy, udział w konkursach, projektach 

edukacyjnych i aktywność na lekcji  

 waga 1 

 wpisywane kolorem czarnym 

6. Udział w konkursach, zdobycie wysokich miejsc 

 Waga 3 

 

 Waga ocen ulega zmianie w przypadku nauczania zdalnego (waga 1) 
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IV. KRYTERIA OCENIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 

 

1. Propozycja oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia ze sprawdzianów, 

kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac dodatkowych oraz innych form aktywności podlegających ocenie 

w trakcie trwania semestru. Ponadto bierze się pod uwagę pozostałe aspekty oceniania czyli aktywność 

ucznia na zajęciach, frekwencję, systematyczność i zaangażowanie ucznia w proces samokształcenia. 

W przypadku oceny rocznej nauczyciel ponadto bierze pod uwagę ocenę za pierwszy semestr. 

2. Nauczyciel ocenę semestralną i końcowo roczną ustala z uwzględnieniem średniej ważonej ocen 

cząstkowych wyliczonych przez e-dziennik. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia również możliwości 

intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie oraz orzeczenie z poradni. 

3. Nauczyciel może podwyższyć ocenę roczną w szczególnych sytuacjach, np.: za aktywny udział ucznia 

w konkursach i osiągnięcia w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 


