
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – Historia 
I. Przedmiotem oceny są: 

1. Wiadomości – wiedza. 

2. Umiejętności. 

3. Postawa podczas zajęć – aktywność, pracowitość, systematyczność. 

II. Kontroli i ocenie podlegają: 

1. Prace pisemne, zeszyty ucznia, kartkówki, sprawdziany, testy. 
2. Odpowiedzi ustne z bieżących tematów. 
3. Zadania domowe. 
4. Dodatkowe prace – zadania dla chętnych, prezentacje. 
5. Praca w grupach – umiejętność współpracy z innymi, rzetelność w trakcie pracy, 

zaangażowanie. 
6. Aktywność – za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Za trzy plusy uczeń 

otrzyma ocenę bardzo dobrą. 
III. Ocena prac pisemnych: 

1. Testy, sprawdziany: 
poniżej 28% „niedostateczny” 
29% do 30% „niedostateczny+” 
31% do 36% „dopuszczający –‘’ 
37% do 43% „dopuszczający” 
44% do 49% „dopuszczający+” 
50% do 57% „dostateczny-„ 
58% do 63% „dostateczny” 
64% do 70% „dostateczny+” 
71% do 75% „dobry-„ 
76% do 80% „dobry” 
81% do 85% „dobry+” 
86% do 88% „bardzo dobry-„ 
89% do 92% „bardzo dobry” 
93% do 95% „bardzo dobry+” 
96% do 97% „celujący-„ 
98% do 100% „celujący” 

2. Przy ocenie form pisemnych takich jak karty pracy lub źródła historyczne brane są pod 
uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, kompozycja, język i styl, estetyka 
zapisu, ortografia, interpunkcja i samodzielność. 

3. Zeszyt przedmiotowy jest sprawdzany pod kątem kompletności notatek, ich 
poprawności merytorycznej, językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, estetyki. 
Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek za czas swojej nieobecności w szkole 
(może być ksero). 

4. Uczeń powinien odrabiać zadania domowe, szczególnie formy pisemne, które 
będą zapowiadane z kilkudniowym wyprzedzeniem. 
Brak zadania domowego będzie skutkowało wpisaniem uwagi do dziennika. 
Za prace skopiowane od kolegów lub z Internetu uczeń otrzyma ocenę 
niedostateczną. 

5. Braki zadań domowych, szczególnie dłuższych form pisemnych, reguluje 
WZO. 

IV. Zapowiadanie sprawdzianów, kartkówek i poprawianie ocen: 
1. Kartkówki z trzech ostatnich tematów są formami kontroli bieżących 

postępów ucznia i nie wymagają zapowiadania. 
2. Uczeń może być trzy razy w półroczu nieprzygotowany do zajęć – otrzymuje 

wtedy minus do dziennika. Trzy minusy skutkują wpisaniem oceny 
niedostatecznej. O nieprzygotowaniu do zajęć lub zwolnieniu z kartkówki  
(przez 3 dni od momentu przyjścia do szkoły) z powodu nieobecności 
trwającej co najmniej tydzień, uczeń powinien poinformować nauczyciela 
przed rozpoczęciem zajęć. 

3. Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel 
podaje także zagadnienia, które pojawią się podczas sprawdzania wiedzy. 
Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu lub pracy klasowej ocenę dostateczną 
lub niższą może jeden raz przystąpić do poprawy w ciągu dwóch tygodni. 

4. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych, ale usprawiedliwionych, 
powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Gdy 
uczeń nie podejmie się napisania sprawdzianu, po upływie określonego czasu, 
nauczyciel wpisze ocenę niedostateczną. 

5. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdego sprawdzianu. W takim 
przypadku do dziennika będą wpisywane obie oceny. 

6. Wszystkie pisemne formy wypowiedzi, sprawdziany zostaną oddane uczniom 
w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. 

V. Przekazywanie informacji na temat pracy uczniów:  
1. Nauczyciel daje uczniowi do domu każdą ocenioną pracę. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości uczeń otrzymuje dodatkowe wyjaśnienia 
nauczyciela. 

VI. Ocenianie śródroczne i końcoworoczne: 
1. Oceny śródroczne i końcoworoczne są wystawiane nie tylko na podstawie 

średniej arytmetycznej ocen cząstkowych tzw. średniej ważonej, ale także 
liczą się zaangażowanie, systematyczność, postępy w zdobywaniu wiedzy  
i umiejętności. 

2. Oceny śródroczne i końcoworoczne będą wystawiane według wymagań WZO. 
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