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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE                                                                                                          

Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów             

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

 

 

I. KONTRAKT Z UCZNIAMI: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez żadnych sankcji, nie 

podając przyczyny. Nie dotyczy to zapowiedzianych form kontroli uczniów. 

3. Za każde nieprzygotowanie (nieodrobienie pracy domowej) uczeń otrzymuje „ - ”.  Uczeń może 

mieć trzy minusy w półroczu, każdorazowy kolejny brak pracy domowej wiąże się z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

4. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” (pozytywne zachowanie),  „-”  (postawy 

negatywne, bierność) lub ocenę cząstkową. Pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą, pięć „-” jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

6. Spisywanie na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

7. Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej obniżane 

są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej placówki. 

8. Jeżeli uczeń nie pisał testu, sprawdzianu wiadomości z przyczyn losowych, może zaliczyć go                   

w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni). 

9. Krótkie sprawdziany – kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. 

10. W przypadku otrzymania z testu, sprawdzianu wiadomości oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo 

do jednorazowej jej poprawy w formie i terminie określonym przez nauczyciela (w ciągu 2 tyg. od 

otrzymania oceny),  przy czym ocena  z poprawy jest ostateczna. Poprawiona ocena odnotowana jest 

w dzienniku lekcyjnym obok poprawionej. 

11. Uczeń, który nie poprawił oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, traci możliwość jej 

poprawienia. 

12. Testy, sprawdziany wiadomości są zapowiedziane i wpisywane do dziennika z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. 

13. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 

14.Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 
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15. Nie ocenia się uczniów do 3 dni, po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 

16. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

17. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

18. Uczeń uchylający się od oceniania nie może być klasyfikowany. 

19. Ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych                                

(ze szczególnym uwzględnieniem testów, sprawdzianów wiadomości). 

20. O ocenie niedostatecznej z przedmiotu za pierwsze lub drugie półrocze rodzice/opiekunowie 

ucznia  informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za poinformowanie 

rodziców ucznia odpowiada wychowawca. 

 

II.  W CELU WSZECHSTRONNEGO ZAPREZENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

OCENIA SIĘ RÓŻNORODNE PRZEJAWY ICH UMIEJĘTNOŚCI, DOKONAŃ                               

I WIEDZY. NA OCENĘ SEMESTRALNĄ I ROCZNĄ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 

SKŁADA SIĘ:  

 

- wiedza merytoryczna,  

- posługiwanie się terminologią właściwą przedmiotowi,  

- umiejętność uzasadniania, argumentowania,  

- sposób rozwiązywania problemów,  

- kreatywność, umiejętność komunikowania,  

- jasność, precyzyjność wypowiedzi,  

- umiejętność powiązania wiadomości,  

- wykorzystywanie posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych.  

 

III. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: 
 

a) prace pisemne:  

 

- zadania domowe, 

-  sprawdziany, testy sprawdzające znajomość omówionego materiału (zapowiedziane tydzień 

wcześniej),  

- krótkie sprawdziany (ok.10 - 15 minutowe kartkówki z trzech ostatnich lekcji bez wcześniejszej 

zapowiedzi),  

 

b) wypowiedzi ustne:  
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- odpowiedź ustna (z materiału omówionego na 3 ostatnich lekcjach ),  

- udział w dyskusji i grach dydaktycznych,  

- przygotowywanie referatów lub dodatkowych materiałów prezentowanych następnie w czasie 

lekcji,  

- aktywność w czasie lekcji oceniana w formie plusów, minusów lub oceny wyrażonej stopniem. 

 

c) rozwiązywanie w czasie zajęć krzyżówek, rebusów.  

 

d) zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność), 

e) prace długoterminowe - wykonanie określonych projektów, zadań w grupie.  

 

 

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA: 

 

1.  Kryteria ocen sprawdzianów, testów - odpowiedzi są punktowane, z sumy uzyskanych 

punktów ustalana jest ocena wg następującej skali procentowej: 

 

100% -  celujący  

99% - 91% - bardzo dobry 

90% - 75 % - dobry  

74% - 50 % - dostateczny  

49% - 30 % - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny  

 

* Dopuszcza się dostawienie do oceny (+) w końcowych wartościach przedziałów kryteriów ocen. 

 

 

 

2. Kryteria oceny kartkówek: 

 

100 % - 95% - bardzo dobry 

94 -75 % - dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny 

 

* Dopuszcza się dostawienie do oceny (+) w końcowych wartościach przedziałów kryteriów ocen. 
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V. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ. 

 

Ocena celująca 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada pełną wiedzę w zakresie wymagań 

programowych, systematycznie pracuje nad pogłębieniem wiedzy historycznej, czyta książki 

historyczne, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i poza szkolnych konkursach i olimpiadach 

historycznych, a jego zasób wiedzy i umiejętności historyczne wskazują na wyraźne uzdolnienia 

humanistyczne.  

 

 

Ocena bardzo dobra  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiedzę określoną programem nauczania dla danej klasy,  

- posiada kompetencje określone wymaganiami na niższe oceny,  

- zna daty faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,  

- zna zależność między dziejami Polski i powszechnymi,  

- zna źródła historyczne i ocenia ich przydatność do rekonstrukcji wydarzeń historycznych,  

- potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w różnych źródłach historycznych i środkach wiedzy 

historycznej (podręcznik, różne rodzaje map, tekst źródłowy, literatura),  

- na podstawie różnych przekazów źródłowych i wiedzy ogólnej potrafi przedstawić własny obraz 

przeszłości oraz formułować własne wnioski,  

- dostrzega związek między wydarzeniami w przeszłości a teraźniejszością,  

- potrafi rozpoznać rodzaje tempa zmian i wyjaśnić różnice (gwałtowne – rewolucyjne, stopniowe 

– ewolucyjne). 

 

 

Ocena dobra  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- zna daty, fakty i pojęcia złożone,  

- zna postacie historyczne i potrafi ocenić ich rolę w omawianych wydarzeniach,  

- potrafi określić czas trwania wydarzeń (zna daty początkowe i końcowe omawianych 

wydarzeń),  
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- potrafi wyjaśnić zależności między różnymi dziedzinami życia człowieka, dostrzega dynamikę 

zmian w przeszłości, a także porównując wydarzenia z przeszłości dostrzega analogie 

historyczne,  

- potrafi wyjaśnić różnice w opisie tych samych wydarzeń przez różnych autorów ( rozumie tekst 

źródłowy i potrafi go zinterpretować),  

- prawidłowo posługuje się terminologią historyczną i wykorzystuje mapę jako źródło informacji,  

- jest aktywny na lekcjach (bierze udział w dyskusji, prezentuje własne zdanie), wykonuje prace 

związane z procesem lekcyjnym.  

 

Ocena dostateczna  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował kompetencje określone poziomem wymagań 

koniecznych i podstawowych:  

- dysponuje w stopniu dostatecznym zasobem wiedzy przewidzianej przez program nauczania, 

- zna daty, fakty i pojęcia złożone, 

- zna przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń oraz rolę postaci historycznych w tych 

wydarzeniach, 

- potrafi samodzielnie uporządkować chronologicznie fakty i wydarzenia (ustalić następstwo 

w czasie faktów i wydarzeń historycznych), a następnie nanieść je na linię czasu, 

- zna podstawowe źródła wiedzy o przeszłości i wyciąga proste wnioski z otrzymanych 

informacji,  

- potrafi zredagować notatkę, ułożyć plan i przedstawić rekonstrukcję wydarzeń na podstawie 

treści podręcznika,  

- poprawnie wyraża swoje myśli w mowie i piśmie.  

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

wymagań koniecznych (jest to podstawowa wiedza i umiejętności niezbędne do wykonania 

samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności) :  

- posiada konieczną wiedzę z historii Polski i świata,  

- zna podstawowe pojęcia z zakresu historii,  

- potrafi uszeregować wydarzenia w czasie (umieszcza wydarzenia i daty na osi czasu – linii 

chronologicznej) i przestrzeni (wskazać na mapie miejsca najważniejszych wydarzeń,  

- potrafi posługiwać się podręcznikiem, aby zgromadzić podstawowe informacje,  
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- przy pomocy nauczyciela potrafi ocenić dane wydarzenie i uzasadnić własne stanowisko.  

- kojarzy postacie historyczne z wydarzeniami.  

 

Ocena niedostateczna  

 

Uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, czyli 

nie posiada podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania samodzielnie lub przy 

pomocy nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 

VI. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE, NIE UJĘTE W PSO, ROZSTRZYGANE BĘDĄ 

ZGODNIE Z WSO ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MEN. 

 


