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1. Ocenie podlega 5 obszarów osiągnięć edukacyjnych o określonej wartości: 

wypowiedzi ustne i kartkówki: 30%, sprawdziany: 50%, aktywność, zadania domowe i zadania 

długoterminowe: 20%. 

2. Sposoby zbierania informacji do oceny: 

a) prace pisemne: 

-testy, sprawdziany (obejmują większą partię materiału, są zapowiadane na 2 tygodnie przed ich 

terminem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

-kartkówki (obejmują materiał z ostatniego tematu, przeprowadzane są w każdym tygodniu, 

trwają do 10 minut), 

-zadania domowe i zadania długoterminowe (kolaż, prezentacja multimedialna, referat). W tych 

pracach ocenie podlegają: poprawność językowa, strona merytoryczna i estetyczna, 

wykorzystane źródła informacji, 

b) odpowiedzi ustne (obejmują materiał z ostatniego tematu), 

c) aktywność (ocenia się wykazywaną przez ucznia wiedze, jego chęć współpracy, dociekliwość, 

dodatkowe przygotowanie się do zajęć). Praca na lekcji może zostać nagrodzona „+”. Zebranie 

trzech plusików owocuje otrzymaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. 

3. Odpowiedz pisemna z działu programowego jest oceniana wg skali procentowej określonej  

w WZO. 

4. Przed sprawdzianem, na lekcji powtórzeniowej, nauczyciel informuje uczniów o kryteriach 

oceniania. 

5. Uczeń na każdej lekcji musi być przygotowany z 3 ostatnich tematów, musi być wyposażony  

w zeszyt i podręcznik, musi mieć odrobione zadanie domowe. Niespełnienie chociaż jednego  

z wyżej wymienionych wymogów owocuje otrzymaniem minusa. Uzyskanie 3 minusów w 

ciągu półrocza będzie karane oceną niedostateczną. W wyjątkowych sytuacjach; wypadkach 

losowych, kiedy uczeń ma logiczne uzasadnienie nieprzygotowania; usprawiedliwienie 

pisemne, nie otrzymuje oceny niedostatecznej. 

6. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu / testu z powodu nieobecności, ma obowiązek napisać  

w terminie do dwóch tygodni po przybyciu do szkoły (dokładną datę należy ustalić  

z nauczycielem). W przypadku niestawienia się na test, sprawdzian w wyznaczonym terminie, 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Nauczyciel wystawia ocenę końcową (półroczną i roczną) na podstawie ocen cząstkowych  

z uwzględnieniem możliwości i starań ucznia. 

8. Informacje o postępach ucznia przekazywane są rodzicom podczas indywidualnych konsultacji. 

Nauczyciel przechowuje sprawdzone prace ucznia do końca danego roku szkolnego  

i na życzenie ucznia lub jego rodziców udostępnia je na terenie szkoły. 

9. Celem zadań domowych jest utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie lekcji  

i przygotowanie się do kolejnych zajęć. Zadania domowe wyrabiają nawyk uczenia się. Mogą 

być oceniane pisemnie lub ustnie, sprawdzane ilościowo (czy zadanie jest zrobione) lub 

jakościowo (czy zrobione jest poprawnie). 

10. W przypadku uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej błędy 

wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. Uczniom posiadającym opinie  

o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość 



zadań. Uczniowie posiadający opinie o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówki  

i sprawdziany ustnie zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Nauczyciel stosuje indywidualizację wymagań. 
11. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie. 

Aby uzyskać ocenę: 

• dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać  

z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać opisów 

przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych; 

• dostateczną – uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze 

zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze 

umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, 

określanie, w którym wieku doszło do danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w 

kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu; 

• dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, 

wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju 

kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie 

poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się 

mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel; 

• bardzo dobrą – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem procesów 

historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne 

w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń  

z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy; 

• celującą – uczeń wykazuje się rozległą wiedzę historyczną, świadczącą o uzdolnieniach 

humanistycznych, ponadto wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem. Osiąga sukcesy 

w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. w olimpiadach historycznych). Bierze czynny 

udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym 

koleżankom i kolegom w nauce. 

 


