
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO  

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

(AKTUALIZACJA Z DNIA  30 sierpnia 2018 r.) Kontrola 

i ocena osiągnięć ucznia  

  

Ocenianie i kontrola ucznia w procesie dydaktycznym jest podstawowym 

zadaniem a osiągnięte efekty w przypadku ucznia i nauczyciela są 

odzwierciedleniem informacji o poziomie umiejętności, zaangażowaniu i 

efektywności pracy obu stron. W codziennej pracy z uczniem stosowane są 

różne metody pomiaru osiągnięć, uczniowie otrzymują oceny cząstkowe z 

danego zakresu programowego. Ocena ma charakter motywacyjny, szczególnie 

gratyfikowane jest zaangażowanie , systematyczna aktywna praca , udział w 

olimpiadach i konkursach przedmiotowych , projektach, spotkaniach 

naukowych, kole historyczno- społecznym, lekcjach otwartych, wystawach, 

przygotowanie prezentacji multimedialnych, wysoka frekwencja na zajęciach.   
  

I. FORMY   WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI I WAGI OCEN CZĄSTKOWYCH  

Waga 6 – projekt edukacyjny, praca klasowa - zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, 

otwarte- praca ze źródłem historycznym , zadania mieszane ( jedno i wielokrotnego wyboru ). 

Najczęściej po zakończeniu działu tematycznego .Czas pracy to 45 minut, zapowiedziana z 

tygodniowym wyprzedzeniem .Praca klasowa jest obowiązkowa. Uczeń nieobecny ma 

obowiązek zaliczyć materiał  po uzgodnieniu i w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

Nieobecność skutkuje ocena niedostateczną z wpisaniem do dziennika librus. Jeżeli uczeń 

przystąpił do napisania pracy klasowej w pierwszym terminie i otrzymał ocenę 

niedostateczną a w drugim terminie poprawił ją na pozytywną to ostatecznie obowiązuje 

ocena pozytywna zaś niedostateczna zostanie uchylona ( wykreślona ) .  

Waga 4 – zadania domowe, kartkówki, aktywność, praca w grupach, referat, prezentacja – 

obejmują materiał z 3 ostatnich tematów , nie podlegają poprawie i są niezapowiedziane.  

  

II. OCENA TESTÓW I SPRAWDZIANÓW  

W ocenie testów podsumowujących, sprawdzianów i prac klasowych obowiązuje następujący 

wskaźnik przeliczania punktów uzyskanych przez ucznia na oceny:  

  

0 – 29 % - niedostateczny  

30 – 50 % - dopuszczający  

51 – 74 % - dostateczny  

75 – 84 % - dobry  

85 – 94% - bardzo dobry  

95- 100 %– celujący  

  

Prace klasowe oraz zapowiadane sprawdziany są obowiązkowe . Nauczyciel na 

sprawdzenie prac klasowych i zapowiedzianych sprawdzianów ma 2 tygodnie. Uczniowie 

nieobecni piszą je na pierwszej lekcji, na której są obecni lub w terminie wyznaczonym 



przez nauczyciela. Nienapisanie pracy w drugim terminie skutkuje otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.  

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.   
  

III. OCENA SEMESTRALNA/ROCZNA  

  

Ocena semestralna i roczna będzie średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych 

odpowiednio w semestrze lub całym roku szkolnym. Ocena będzie „zaokrąglana” w górę od 

0,50. Wyjątek stanowi ocena dopuszczająca, którą można uzyskać od średniej 1,7.  

  

IV. OCENA NA ZAKOŃCZENIE CYKLU NAUCZANIA  

Na zakończenie cyklu nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie III, wystawiona 

zostanie ocena, która będzie średnią ważoną ocen z klasy II i III.  

Klasa II – waga 6  

Klasa III – waga 4  

  

V. INNE POSTANOWIENIA  

  

Uczeń może w klasie 2 dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania 

przyczyny. Nie dotyczy to sprawdzianów i prac klasowych zapowiedzianych wcześniej przez 

nauczyciela . Uczeń ma obowiązek uzupełniać na bieżąco wiadomości i notatki z zajęć, które 

opuścił (bez względu na przyczynę). Uczeń, który opuścił zajęcia lekcyjne ma obowiązek 

poddać się sprawdzeniu wiedzy z opuszczonych jednostek lekcyjnych na następnych 

zajęciach, na których jest obecny . O formie poprawy decyduje nauczyciel.   

Jeżeli uczeń podczas sprawdzianu lub pracy klasowej korzysta z niedozwolonych pomocy 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do poprawy.  

Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę semestralną lub roczną o jeden stopień jeżeli uczeń 

uczestniczył w projektach naukowych, konkursach na szczeblu lokalnym, wykazał wielkie 

zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem . W przypadku zdobycia przez ucznia tytułu 

finalisty lub laureata na szczeblu okręgowym bądź ogólnopolskim uczeń otrzymuje ocenę 

celującą na koniec roku szkolnego .  

Uczeń ma prawo do poprawienia oceny rocznej przed wystawieniem oceny ostatecznej 

poddając się kontroli w formie pisemnej z materiału obejmującego tematykę z zakresu całego 

roku szkolnego.  

Uczeń może być nieklasyfikowany jeżeli opuścił powyżej 50 % jednostek lekcyjnych oraz nie 

otrzymał minimum 1 oceny z wymaganych i przeprowadzonych przez nauczyciela form 

sprawdzających w semestrze lub w skali roku.  

 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 poziomu podstawowego w klasie 

pierwszej 
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