
Przedmiotowy System Oceniania 

z historii 

 
WARUNKI ZWOLNIENIA Z PRAC PISEMNYCH I ODPOWIEDZI USTNYCH 

 

 Uczeń ma prawa być w ciągu semestru dwa razy nieprzygotowany do lekcji bez 

konsekwencji oceny niedostatecznej (w wyjątkowych okolicznościach liczba ta może 

być zwiększona) 

 Nieprzygotowanie odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym poprzez zapisanie znaku 

nieprzygotowania. Nieprzygotowania niewykorzystane w danym semestrze nie 

przechodzą na drugi semestr 

 Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić przed lekcją 

 Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga 

za sobą wpisanie oceny niedostatecznej 

 Nieodrobiona praca domowa, brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika 

traktuje się jako nieprzygotowanie do lekcji 

 Nie można zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym sprawdzianem lub lekcją 

powtórzeniową 

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania po nieobecności spowodowanej 

chorobą trwającą co najmniej jeden tydzień 

 „Dzień wolny od pytania” zwalnia od odpowiedzi ustnych i kartkówek 

 Dni po świętach: Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie są dniami bez 

ocen niedostatecznych 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW 

 

 Odnotowanie ocen w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku (jeśli uczeń go 

posiada) oraz w dzienniku elektronicznym 

 Wgląd ucznia i rodziców w prace kontrolne gromadzone w teczkach klasowych 

 Indywidualne informacje w czasie godzin konsultacyjnych dostępnych na stronie 

internetowej szkoły 

 Informacje udzielane przez nauczyciela na zebraniach (wywiadówkach) oraz  

w dzienniku elektronicznym 

 

AKTYWNOŚĆ W CZASIE LEKCJII 

 

 Ocenie podlega indywidualna aktywność ucznia na lekcji 

 W zależności od rodzaju i stopnia trudności odpowiedzi uczeń może otrzymać ocenę 

na danej lekcji lub po kilku lekcjach 

 Ocenie podlega pracy w grupie, dokonywana jest na podstawie obserwacji, uczeń 

otrzymuje co najmniej jedną ocenę w semestrze 

 

PRACE DŁUGOTERMINOWE 

 

 Uczeń sam decyduje czy podejmie się wykonać pracę długoterminową 

 Termin pracy ustala wspólnie z nauczycielem 

 Tematy prac ustala nauczyciel, uczeń dokonuje wyboru tematu 

 

 



KONKURSY HISTORYCZNE 

 

 Za udział w konkursie na terenie szkoły lub miasta uczeń otrzymuje ocenę celującą 

cząstkową 

 Za udział w konkursie na etapie rejonowym uczeń otrzymuje ocenę celującą 

semestralną 

 Za udział w konkursie na etapie wojewódzkim uczeń otrzymuje ocenę celującą roczną 

 

DODATKOWE OCENY UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ ZA 

 

 Przygotowanie inscenizacji 

 Wykonanie pomocy naukowej 

 Zaliczenie wybranej lektury historycznej 

 Redagowanie gazetki historycznej 

 Prowadzenie tzw. „teczek dziennikarskich” 

W/w przedsięwzięcia uczeń podejmuje samodzielnie 

 

ODPOWIEDZI USTNE 

 

 Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną 

ucznia 

 Ocena z odpowiedzi ustnej będzie krótko uzasadniona przez nauczyciela przed 

wpisaniem do dziennika elektronicznego 

 Dopuszczalne są oceny cząstkowe ze znakiem „plus” lub „minus” 

 Odpowiedzi obejmują zakres wiadomości w zależności od typu lekcji, lekcje 

powtórzeniowe obejmują treści zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

wiadomości bieżące obejmują zakres materiału co najmniej trzech ostatnich lekcji. 

Dodatkowe pytania naprowadzające powodują obniżenie oceny 

 

ZADANIA DOMOWE 

 

 Uczeń otrzymuje co najmniej dwie oceny w ciągu semestru 

 Ocenie podlegają: samodzielność, estetyka, oryginalność w podejściu do tematu 

 Jeżeli uczeń samodzielnie ale źle wykona zadanie nie otrzymuje oceny niedostatecznej 

 

ZESZYT PRZEDMIOTOWY I ĆWICZENIA 

 

 Uczeń ma prawo raz w semestrze do oceny zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń (brana 

będzie pod uwagę estetyka, systematyczność, pomysłowość) 

 

SPRAWDZIANY 

  

 Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym( test, sprawdzian) 

 Zakres tematyczny i termin sprawdzianu będzie zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem (z równoczesnym zaznaczeniem terminu w dzienniku elektronicznym 

 Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu, to powinien to uczynić 

w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły 

 Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu tygodnia od oddania 

sprawdzonych prac (poprawy może dokonać poza swoimi lekcjami) 

 Uczeń może poprawić tylko raz dany sprawdzian 



 W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom 

sprawdziany i pisemne prace kontrolne 

 Dopuszczalne są oceny cząstkowe ze znakiem „plus” i „minus” 

 Sprawdziany pisemne są punktowane 

 Ocena uzyskana z poprawy sprawdzianu zostaje wpisana do dziennika obok oceny 

poprzedniej (z dopiskiem p- poprawiona) 

 Sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela w teczkach klasowych (do końca 

roku), w tym czasie pozostają one do wglądu rodziców i uczniów w obecność 

nauczyciela 

 

KARTKÓWKI 

 

 Kartkówki mogą obejmować zakres materiału z trzech do pięciu ostatnich lekcji 

 Nauczyciel nie jest zobowiązany do ich zapowiedzi 

 Ilość kartkówek w semestrze- w zależności od potrzeb 


