
PZO Historia   

 ( 
aktualizacja 30.08.2018)  

  

  

  Ocenianie i kontrola osiągnięć ucznia stanowi zasadniczy element w procesie dydaktycznym 

osiągnięte efekty w przypadku ucznia i nauczyciela odzwierciedlają informacje o zaangażowaniu i 

efektywności pracy obu stron. Dokonując oceny osiągnięć ucznia brane są pod uwagę wiadomości, 

umiejętności oraz podstawowy zakres wiedzy. W codziennej pracy z uczniami stosowane są 

różnorodne metody pomiaru osiągnięć zaś uczniowie otrzymują oceny cząstkowe z danego okresu 

programowego. Ocenie podlegają również : zaangażowanie, systematyczna praca, oraz ogólny stan 

osiągnięć ucznia. Ocena semestralna jest diagnozą osiągnięć, aktywizuje ucznia w realizowaniu 

celów oraz stanowi motywacje do dalszej pracy.   

  

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów   
  

  Ocenie podlegają wymagania programowe, zgodne z podstawą programową i standardami 

maturalnymi. Stopień zdobytej wiedzy i umiejętności będzie sprawdzany za pomocą :   

  

 wypowiedzi ustnych – uczeń może być wezwany do odpowiedzi z 3 ostatnich tematów , 

zadanych przez nauczyciela do samodzielnego przygotowania   

  

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje materiał z 3 ostatnich tematów , a w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu.   

  

  Uczeń w semestrze ma prawo do zgłoszenia 2 nieprzygotowań  bez podania przyczyny.  

  

 prac klasowych, testów pisemnych – zamkniętych, jednokrotnego wyboru, otwartych ( 

wypracowanie, praca ze źródłem), mieszanych ( jedno i wielokrotnego wyboru)   

  

  Prace te zostaną przeprowadzone po zakończeniu całego działu, zapowiedziane tydzień 

wcześniej, mogą zawierać zagadnienia na ocenę celującą.   

  

 Sprawdzianów pisemnych – obejmujących materiał z 3 ostatnich tematów , nie podlegają  

poprawie i są niezapowiedziane   

  

 aktywności na zajęciach, gdzie ocenie podlega przygotowanie teoretyczne, poprawność 

stosowanych pojęć historycznych, dat, wyciąganie wniosków, logiczne myślenie, 

kojarzenie faktów  

  

 prac domowych   

  

 zeszytu przedmiotowego   

  



 referatów i prace dodatkowych ( prezentacje multimedialne, wystawy okolicznościowe, 

konferencje  i projekty naukowe, otwarte lekcje, itp.)   

  

odpowiednich stopni.    Przy ocenie stosuje się różne poziomy wymagań, gwarantujące 

otrzymanie przez ucznia  

Zasady PZO   
  

  Ocenianie ma na celu :   

  

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach i samodzielnym 

planowaniu swojego rozwoju  

  

2. motywowanie do dalszej pracy  

  

3. przekazywanie rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom, informacji o postepach,  

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów  

  

4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

wychowawczej   

  

  Cele oceniania   

  

1. diagnoza   

  

2. informacja o efektywności systemu nauczania, opis rozwoju i postępów ucznia   

  

3. ocenianie dla stopnia – różnicowanie i klasyfikowanie uczniów   

  

4. upowszechnianie stopnia opanowania standardów   

  

  Diagnoza wstępna  

  

  Określenie indywidualnych potrzeb, oczekiwań, oraz przyczyn trudności każdego ucznia. 

Rozpoznanie ucznia poprzez rozmowy indywidualne, sprawdzenie poziomu wiadomości i 

umiejętności (sprawdzian mający na celu określenie poziomu wiedzy ucznia)  

  

  Ocenianie – szczegóły PZO   

  

 PZO pozwalają na uświadomienie rzeczywistej współzależności między wymaganiami a 

ocenianiem wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów. Prace klasowe i inne są 

przechowywane do końca roku szkolnego  

 PZO uwzględniają system wartości określony SOS oraz propozycje i oczekiwania ze strony 

uczniów  

 PZO obejmują ocenę wiadomości i umiejętności i postaw uczniów   

 ocenianie jest jawne, oparte o jasne kryteria, oceny uzasadnione przez nauczyciela, 

wymagania na poszczególne oceny udostępnia się wszystkim uczniom  



 w przypadku prac klasowych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe 

według kryteriów uwzględniających następujące skale procentowe   

  100% - 95% - ocena celująca 6  

  94% - 85% - ocena bardzo dobra 5  

  84% - 70% - ocena dobra 4  

  69% - 51% - ocena dostateczna 3  

  50% - 40% - ocena dopuszczająca 2 +   

  39% - 30% - ocena dopuszczająca 2  

  29% - 0% - ocena  niedostateczna 1   

  

  Nauczyciel oddaje sprawdzone prace klasowe w ciągu 2 tygodni od momentu napisania 

przez uczniów. Poprawa tych prac następuje po ogłoszeniu ocen , w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.. Dla uczniów poprawiających ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika w 

miejsce oceny niedostatecznej, wpisuje się ocenę poprawioną .Jeżeli uczeń był nieobecny na  pracy 

klasowej otrzymuje wpis w dzienniku librus , nb , nieobecny. Zaliczenie przez ucznia pracy 

klasowej jest obowiązkowe. Termin i formę poprawy wyznacza nauczyciel i podaje do wiadomości 

.Nieobecność ucznia na pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy.   

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach przedmiotowych uczeń ma obowiązek zaliczyć 

wymagane programem treści lekcyjne w formie ustnej bądź pisemnej na następnych zajęciach 

, na których jest obecny.  

  Uczeń, który podczas kontrolnych prac pisemnych korzysta z niedozwolonej pomocy, 

podpowiedzi lub świadomie zmienia wyznaczoną grupę, otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy.    

Podczas pracy z uczeniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciel dostosuje 

metody i formy pracy z uczniem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją 

społeczną. Wiąże się to na przykład następującymi działaniami: 

• dostosowaniem sposobu komunikowania się z uczniem 

• wydłużeniem czasu pracy 

• zmianą form aktywności 

• dzieleniem materiału nauczania na mniejsze partie, zwiększeniem liczby ćwiczeń i 

powtórzeń materiału; 

• zastosowaniem dodatkowych środków dydaktycznych i środków technicznych 

• powtarzaniem reguł obowiązujących w klasie oraz jasnym wyznaczaniem granic 

i egzekwowaniem ich przestrzegania. 

 

Co nie zwalnia ucznia z opanowania wiedzy wymaganej dla danego poziomu edukacyjnego.  

 

  

   Zasady wystawiania oceny semestralnej/końcowej  

(rocznej)   
  

  Ocena semestralna będzie średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych  w 

danym semestrze. Obliczona będzie w następujący sposób  



  

HISORIA PROFIL PODSTAWOWY   

  

wagi ocen   

  

Prace klasowe/testy pisemne/referaty/prace dodatkowe (6)   

Sprawdziany/kartkówki (4)   

Wypowiedzi ustne/aktywność/prace domowe (2)  

  

Ocenę roczną oblicza się jak średnią ważoną ocen z całego roku szkolnego  

  

Ocena końcowa wystawiana uczniom klas o profilu podstawowym z historii wynika z 

następujących wag oceny semestralnej ( I i II semestr)   

  

I klasa – ocena  = ocena ostateczna  

 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę uzyskaną z pracy klasowej. W dzienniku zostaje wpisana ocena 

wyższa niezależnie od tego czy została uzyskana w pierwszym czy w drugim terminie.  

  

  

HISTORIA PROFIL ROZSZERZONY   

  

wagi ocen   

  

Prace klasowe/testy pisemne/referaty/prace dodatkowe (5)   

Sprawdziany/kartkówki (3)   

Wypowiedzi ustne/aktywność/prace domowe (2)  

 

Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę uzyskaną z pracy klasowej, jednak jest ona nadal wliczana do 

pozostałych ocen (status oceny poprawianej) .  

  

Ocenę roczną oblicza się jak średnią ważoną ocen z całego roku szkolnego  

 Ocena końcowa wystawiana uczniom klas z 3 letnim cyklem nauczania z historii wynika 

z następujących wag ocen rocznych :   

  

I klasa(A) – ocena*0,2 + II klasa(B) – ocena*0,3 + III klasa(C) – ocena*0,5 = ocena ostateczna  

  

Ocena końcowa = 0,2A + 0,3B + 0,5C   

  

Średnia ważona z danego semestru zaokrąglona jest w następujący sposób :   

  

PR i PP    

  

1,0 – 1,69 ocena niedostateczna   

1,7 – 2,49  ocena dopuszczająca  

2,5 – 3,49 ocena dostateczna   

3,5 – 4,49 ocena dobra   



4,5 – 5,49 ocena bardzo dobra   

5,5 – 6,0 ocena celująca    

  

  

Ocenianie ucznia ma zadanie motywujące , pogłębia wiedzę, zainteresowania przedmiotem a 

przez to inicjuje ucznia do zdobywania wyższych ocen cząstkowych, semestralnych i 

rocznych.  

  Nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę semestralną lub roczną o jeden stopień uczniowi, 

który osiągnął wysoką frekwencję na zajęciach, był aktywny podczas lekcji, inicjował 

przedsięwzięcia innowacyjne- wystawa, projekt naukowy, prezentacja multimedialna  brał udział w 

konkursach na poziomie lokalnym, poszerzających wiedzę ujętą programem . Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń ,który został finalistą bądź laureatem okręgowym i ogólnopolskim.  

Uczeń ma prawo do poprawienia oceny rocznej przed wystawieniem oceny ostatecznej, poddając 

się kontroli w formie pisemnej z materiału lekcyjnego z całego roku.  

Podstawą klasyfikacji ucznia jest frekwencja obejmująca ponad 50%  zajęć lekcyjnych oraz 

otrzymanie nie mniej niż 1 ej oceny cząstkowej z wymaganych form sprawdzania wiedzy, 

przeprowadzonych w semestrze bądź w skali roku przez nauczyciela.   

  

  

  

  

  


