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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII 

 

Nauczyciel: Bożena Pawłowska, Ewa Januszko, Barbara Żęgota, 

Klasy: IV - VIII  

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręcznik, zeszyt przedmiotowy 

I. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Poziom Forma sprawdzania Częstotliwość – I śródrocze Częstotliwość – II śródrocze 

Główny prace klasowe (test) min. 2 razy w zależności od 

stopnia realizacji podstawy 

programowej 

min.2 razy w zależności od 

realizacji podstawy 

programowej 

sprawdziany min.2 razy min.2 razy 

kartkówki min.2 razy min.2 razy 

odpowiedzi ustne wg potrzeb wg potrzeb 

Uzupełniający prezentacje multimedialne wg potrzeb wg potrzeb 

prace domowe min.2 razy min.2 razy 

praca z tekstem źródłowym  1 1 

prace dodatkowe wg potrzeb wg potrzeb 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

indywidualnych ucznia. 

II. OCENIANIE  

1. Główne zasady:  
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A. Skala ocen 

• celujący – 6, 

• bardzo dobry – 5, 

• dobry – 4, 

• dostateczny – 3 

• dopuszczający -2, 

• niedostateczny – 1 

B. Procentowe przeliczenie punktów na ocenę: 

• Celujący – 100% – 96% 

• Bardzo dobry – 95% - 90% 

• Dobry – 89% - 71% 

• Dostateczny – 70% - 50% 

• Dopuszczający – 49% - 30% 

• Niedostateczny – 29% - 0% 

 

C. Kategoria i waga ocen: 

• Praca klasowa – 10 

• Sprawdzian – 8 

• Kartkówka – 7 

• Odpowiedź ustna – 7 

• Praca domowa  - 5 

• Praca z tekstem źródłowym - 8 
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• Praca dla dodatkowa, w tym prezentacje multimedialne i konkursy przedmiotowe – 7  
 

• Praca w grupach – 4 

 

• Czas w historii – 6 

 

• Praca na lekcji - 5 

1. Kryteria oceniania na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o dodatkowe wiadomości  

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,  

- bierze udział w konkursach przedmiotowych 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii w danej klasie,  

- sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i 

pojęć historycznych,  

- stosuje chronologię,  

- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne,  

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz    

problemów społecznych i gospodarczo- politycznych,   

- biegle posługuje się mapą,  

- umiejętnie analizuje teksty źródłowe,  
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,  

- ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,  

- wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,  

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne,  

- dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów,  

- wykazuje się dużą znajomością dat,  

- prawidłowo posługuje się osią czasu- nanosi daty, określa wiek itp.  

- poprawnie posługuje się mapą,  
  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym,  

- ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy dydaktycznych,  

- zna podstawowe pojęcia historyczne,  

- posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej,  

- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,  

- odczytuje wydarzenia z osi czasu, 

- określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,  

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi,  

- współpracuje z nauczycielem- stara się przychodzić na kółko przedmiotowe albo zajęcia wyrównawcze,  

- wykazuje minimalną aktywność na lekcji,  

- odrabia prace domowe. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,  

- ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić,  

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,  
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- przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem.  

- stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,  

- stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze,  

- raczej odrabia zadania domowe, 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował treści koniecznych,  

- ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę,  

- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem.  

 

2. Ocenianie prac klasowych: 

Prace klasowa ( test) jest obowiązkowa,  zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem  (zapis w dzienniku 

elektronicznym). Obejmuje materiał programowy jednego działu tematycznego. Poprzedzona lekcją 

powtórzeniową. Powinna być sprawdzona  i oddana w terminie do dwóch tygodni. Uczeń nieobecny na pracy 

pisemnej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Oceniona zgodnie ze skalą według 

kryteriów: 

Celujący – 100% – 96% 

Bardzo dobry – 95% - 90% 

Dobry – 89% - 71% 

Dostateczny – 70% - 50% 

Dopuszczający – 49% - 30% 

Niedostateczny – 29% - 0% 

 

3. Ocenianie kartkówek/sprawdzianów: 
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                     Sprawdzian obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji (zapowiedziany na ostatniej lekcji),  

kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z ostatniej jednostki lekcyjnej,  

4. Ocenianie prac domowych: 

Ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji. 

5. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 

Oceniana jest zawartość rzeczowa z trzech ostatnich lekcji, umiejętność formułowania myśli, stosowanie 

terminologii przedmiotu, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez 

wykorzystanie pomocy dydaktycznych itp.  

6. Ocenianie prezentacji multimedialnych: 

 Ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania oparta na innych źródłach niż podręcznik, poprawność rzeczowa, 

umiejętność prezentacji i samodzielność. 
 

III. WYKORZYSTANIE NIEPRZYGOTOWAŃ DO LEKCJI. 

Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu śródrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji z określonych 

obszarów aktywności; rozumiemy przez to: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.  

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN  

Praca klasowa napisana na ocenę niedostateczną można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w 

ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Termin i zasady ustala nauczyciel przedmiotu. Uczeń 

poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej. Uczeń nieobecny na pracy 

pisemnej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który w terminie nie poprawi 



Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu 

2018/2019 

 

7 
 

oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawy oceny w 

przypadku nieuczciwej pracy – ściągania, celowa zmiana grupy na formach sprawdzających wiedzę, 

wykorzystywanie cudzej pracy jako własnej, np. ściąganie ze stron internetowych lub odpisywanie od 

kogoś. 

Pozostałe oceny (uzyskane na lekcji) uczeń poprawia na bieżąco na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 

Uczeń nie może poprawić całego śródrocza. 

 

 

V. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH. 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia. Na ocenę 

śródroczną(roczną) mają wpływ wymienione wcześniej formy aktywności. Ocena śródroczna (roczna) nie 

jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, ale średnią ważoną. W przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej na śródrocze, uczeń zalicza wskazaną partię materiału w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

Przewidywaną ocenę śródroczna i roczną nauczyciel podaje uczniowi na 2 tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną. Jeżeli przewidywana ocena półroczna lub roczna jest ocena niedostateczną, nauczyciel ma 

obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie 

cztery tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena 

niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami 

określonymi w WO. 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ. (opinie, orzeczenia, praca z uczniem zdolnym) 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o są oceniani z uwzględnieniem 

zaleceń poradni. 
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Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną  zasady wzmacniania 

poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.  

W przypadku ucznia zdolnego nauczyciel motywuje go poprzez zadawanie dodatkowych tekstów 

źródłowych, zachęca do konkursów przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 

VII. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW. 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych: sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oceny. Informacje o wiedzy, postępach, 

umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji wiedzy o społeczeństwie nauczyciel przekazuje rodzicom 

poprzez:  

zeszyt przedmiotowy, konsultacje indywidualne z rodzicami, wychowawcę klasy, informując o poziomie 

wiedzy, umiejętnościach, o postępach oraz uzdolnieniach. 

Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. Każda ocena jest jawna. 

Prace klasowe i sprawdziany przechowywane są do końca danego roku szkolnego. 

                                            Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO. 


