
1  

  

 

  

  

  

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA  Z  HISTORII  

  

  

1. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia:  

  

Ocenie podlega:  

– stopień opanowania wiedzy i umiejętności wskazanych w podstawie programowej,  

- umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz analizy źródeł historycznych różnych typów,  

- umiejętność formułowania wypowiedzi w mowie i w piśmie,  

– stopień zaangażowania w wykonanie zadania (zwłaszcza przy zadaniach twórczych i dodatkowych), 

aktywność podczas lekcji.  

  

Osiągnięcia edukacyjne uczniów na lekcjach historii są sprawdzane w dwóch podstawowych formach: 

pisemnej i ustnej. Sprawdziany (kartkówki) pisemne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji  i mogą 

być niezapowiedziane. Pisemne prace klasowe dotyczą szerszego zakresu wiadomości i muszą być 

zapowiadane co najmniej siedem dni przed terminem. Uczniowie, którzy otrzymali z pracy klasowej 

ocenę niedostateczną (1), mają możliwość jej poprawy, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Nauczyciel może stosować, według swojego uznania, również inne formy pisemnego sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów (wyznaczone zadania w zeszycie ćwiczeń, karty pracy, itd.). Ustne 

sprawdzanie wiedzy odbywać się może podczas każdej lekcji, w trakcie której dzieci nie piszą 

sprawdzianów pisemnych i prac klasowych, i dotyczy zagadnień, poruszanych w trakcie jednej lub 

dwóch bądź trzech ostatnich lekcji. Ocenie może również podlegać praca w grupach, projekt, 

prezentacja multimedialna, zadania dodatkowe (nieobligatoryjne), udział w życiu kulturalnym szkoły, 

partycypowanie w konkursach. Każdy uczeń dysponuje trzema nieprzygotowaniami w semestrze, które 

zgłasza na początku zajęć.   
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2.  Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia  śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych:  

A) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w stopniu pełnym opanował wiedzę i umiejętności określone 

w podstawie programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, 

samodzielnie analizuje źródła historyczne różnych typów, w pełni rozumie czytany tekst, zawsze jest 

aktywny podczas lekcji;  

B) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   

opanował prawie w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności określone podstawą programową, sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, analizuje źródła historyczne różnych typów, aktywnie bierze 

udział  w lekcjach;  

C) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:   

w stopniu dobrym opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą programową, zazwyczaj  

rozumie czytany tekst, jest  aktywny na lekcji; 

 D) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   

jedynie częściowo opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, na ogół jego 

wypowiedzi ustne i pisemne są zgodne z tematem, jednak niezbyt wyczerpujące i nie zawsze poprawne 

pod względem merytorycznym, częściowo rozumie czytany tekst, nie zawsze jest aktywny podczas 

lekcji;  

E) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

ma duże braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego 

kształcenia; tworzy wypowiedzi ustne i pisemne nie zawsze zgodne z tematem, w małym stopniu 

rozumie czytany tekst, podczas lekcji często nie uważa;  

F) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową, co uniemożliwia 

mu dalsze zdobywanie wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zagadnień  

o elementarnym stopniu trudności.  

3. Metody sprawdzania osiągnięć:  

  

W przypadku prac klasowych i kartkówek stosuje się następującą skalę ocen:  

OCENA  PROGI  PROCENTOWE  

celujący (6)  100%  

bardzo dobry (5)  90%- 99,99%  
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dobry (4)  75 %– 89,99%  

dostateczny (3)  55% – 74,99%  

dopuszczający (2)  40%- 54,99%  

niedostateczny (1)  0%- 39,99%  

  

   

4. Formy aktywności:  

  

• Przez pracę klasową rozumie się sprawdzian wiadomości i umiejętności trwający całą  

godzinę lekcyjną.  

• Praca klasowa musi być poprzedzona powtórzeniem partii materiału obowiązującego na  

sprawdzianie.  

• Praca klasowa ma formę testu, zadań otwartych lub zamkniętych.  

• Praca klasowa zapowiadana jest przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a jej termin 

wpisywany jest do dziennika.  

• Sprawdzona i oceniona praca klasowa oddawana jest w przeciągu 14 dni.   

• Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową w pierwszym terminie, nauczyciel odnotowuje ten fakt 

w dzienniku lekcyjnym. Ucznia, który opuścił pracę klasową, obowiązuje ten sam materiał, 

co w pierwszym terminie, jednak forma pracy klasowej nie musi być taka sama. Uczeń 

nieobecny w czasie pracy klasowej zobowiązany jest do jej napisania w terminie 14 dni od 

dnia powrotu do szkoły. W przypadku upływu tego terminu nauczyciel ma prawo 

wyegzekwować napisanie pracy klasowej w czasie lekcji.  

• Uczeń nieobecny wyłącznie w dniu przeprowadzania pracy klasowej zobowiązany jest do  

jej napisania w terminie 7 dni.   

• Poprawa pracy klasowej musi nastąpić w ciągu 14 dni od omówienia sprawdzianu.  

• Kartkówka obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji  i trwa do 15 minut .  

• Nieobecność na kartkówce wymaga zaliczenia na lekcji, w formie ustnej bądź pisemnej lub 

po lekcjach w czasie konsultacji w formie ustnej bądź pisemnej, chyba że nauczyciel 

postanowi inaczej.  

• Uczeń ma prawo sam się zgłosić do odpowiedzi ustnej z 3 ostatnich lekcji.  

• Termin przeprowadzenia kartkówek nie jest wpisywany do dziennika.  

• Praca domowa może przybrać formę ustną bądź pisemną.   
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• Z posiadania odrobionej pracy domowej zwolnieni są uczniowie, których nieobecność była 

dłuższa niż 5 dni roboczych. Zobowiązani są oni uzupełnić braki w terminie 3 dni roboczych 

od powrotu do szkoły.  

• Na święta, ferie oraz długie weekendy prace domowe nie są zadawane.  

• Uczeń zobligowany jest do posiadania i przynoszenia na lekcję zeszytu przedmiotowego.  

• Zeszyt może być przez nauczyciela sprawdzony i oceniony. W zeszycie przedmiotowym 

uczeń pisze długopisem bądź piórem.   

• Ucznia obowiązują kompletne notatki z lekcji niezależnie od jego obecności na zajęciach 

(uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić notatki na następną lekcję).  

• Kompletna notatka z lekcji obejmuje: datę, temat i numer lekcji, notatkę z przebiegu lekcji, 

polecenie pracy domowej oraz odrobioną pisemną pracę domową.  

• Ocena za zeszyt przedmiotowy nie podlega poprawie.  

• Przez aktywność ucznia rozumie się jego przygotowanie do lekcji, wypowiedzi na lekcji, 

pracę w grupie, posługiwanie się sprzętem i pomocami naukowymi.  

• Ocenie podlega praca ucznia na lekcji, jego zaangażowanie oraz wkład pracy.  

• Ocenie podlega umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji.  

• Aktywność ucznia jest oceniana pozytywnie w postaci plusa, i negatywnie w postaci minusa, 

bądź oceny. Uzyskane plusy i minusy na koniec półrocza przeliczane są na oceny cząstkowe 

według schematu: 5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów  – ocena niedostateczna.  

• Uczeń zobligowany jest do samodzielnego wykonywania prac domowych.  

• Zabronione jest odpisywanie od innych uczniów oraz przepisywanie z Internetu, książek i 

czasopism bez podania źródła.  

• Prace niesamodzielne, „ściągnięte z Internetu” bądź przepisane z książek i czasopism 

oceniane są na ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie.  

• Uczeń zobligowany jest do samodzielnego pisania prac klasowych i kartkówek.  

• Uczeń przyłapany na niesamodzielnej pracy w czasie pisania prac klasowych i kartkówek 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  

• Zabrania się używania urządzeń elektronicznych podczas trwania prac klasowych  

i kartkówek. Złamanie zakazu skutkuje przerwaniem pracy oraz wystawieniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości poprawy.  

• Uczeń/ rodzic ma prawo do wglądu w pracę pisemną; uczniowie potwierdzają swoim 

podpisem odbiór/oddanie pracy pisemnej w określonym czasie.  
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• Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu półrocza być nieprzygotowany do lekcji. 

Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy 

zapowiedzianego sprawdzianu lub lektury.  

  

5. Ocena śródroczna i roczna:  

  

• Śródroczna i roczna ocena z przedmiotu nie wynika ze średniej arytmetycznej. Oceny  

z poszczególnych form wypowiedzi mają różną wagę, wartość. Przy wystawianiu ocen 

śródrocznych lub rocznych największą wagę mają oceny z prac klasowych i kartkówek. 

Pozostałe oceny mają mniejszą wagę.  

• Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej określa Statut Szkoły.  

      


