
Jak będziecie oceniani na lekcjach historii ( klasy IV- VIII) i wiedzy o 

społeczeństwie ( klasa VIII ) 

I Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania. 

Nauczyciel na pierwszej lekcji w roku szkolnym zapoznaje uczniów z zasadami oceniania i 

wymaganiami edukacyjnymi. Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z 

zasadami oceniania na przedmiocie. 

Do każdej lekcji uczniowie otrzymują szczegółowe kryteria sukcesu ( nacobezu ). 

II Wymagania na poszczególne oceny:  

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki 

te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu                        

w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;  

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

c) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany przez nauczyciela 

wykazuje chęć do pracy.  

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

treści zawartych w podstawie programowej;  

b) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna, ale przy pomocy nauczyciela jest                   

w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia;  

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;  

d) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności.  

Na ocenę dobrą uczeń: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w program nauczania, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne;  

c) na lekcjach uczeń jest aktywny i pracuje systematycznie.  

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

a) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach;  

d) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, 

przemyślanym i jasnym sposobem formułowania myśli;  

e) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny.  

Na ocenę celującą: 

a) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, 

przemyślanym i jasnym sposobem formułowania myśli;  

b) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny, a w pracy wykorzystuje wiedzę z innych, 

pokrewnych przedmiotów;  

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych;  

e) proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty 

program nauczania;  

f) uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

przedmiotowych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia,  

g) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

 



 

III Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 sprawdziany, 

  kartkówki, 

  odpowiedzi ustne, 

  aktywność na lekcji, 

  praca w grupach 

  praca domowa, 

 słuchanie 

 czytanie 

 projekty oraz inne formy ćwiczeń jak: installing, zadania na platformach 

internetowych 
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Uczeń otrzymuje oceny w skali od 1 do 6. Oceny mają przypisane wagi według zasad 

określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu ( odpowiednio 5, 3, 2 ). Jeżeli zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania nie przypisują jednoznacznie wagi ( np. do zadania 

domowego ), określa ją nauczyciel i informuje o tym uczniów.  

Praca na lekcji, aktywność, praca domowa– nauczyciel może ocenić ucznia znakiem plus 

(+), znakiem minus (-).  

Plusy i minusy sumują się według kategorii. Trzy plusy to ocena bardzo dobra, trzy 

minusy to ocena niedostateczna.  

Sprawdziany są obowiązkowe. Obejmują cały dział. Uczeń otrzymuje szczegółowe 

kryteria sukcesu. Co najmniej tydzień wcześniej sprawdzian zapowiadany jest na lekcji.  

Oceny ze sprawdzianu ustala się według punktacji: 

a)mniej niż 30 % poprawnych odpowiedzi –niedostateczny; 

b)od 30% do 49 % poprawnych odpowiedzi –dopuszczający; 

c)od 50% do 74% poprawnych odpowiedzi –dostateczny; 

d)od 75% do 84% poprawnych odpowiedzi –dobry; 

e)od 85% do 95% poprawnych odpowiedzi –bardzo dobry; 

f) d 96% do 100% poprawnych odpowiedzi -celujący. 

Po sprawdzianie uczeń otrzymuje do dziennika informację zwrotną. Zadania domowe/ 

zadania w edukacji zdalnej 

Oceny z kartkówki ustala się według punktacji:  

a)mniej niż 30 % poprawnych odpowiedzi –niedostateczny; 

b)od 30% do 49 % poprawnych odpowiedzi –dopuszczający; 

c)od 50% do 74% poprawnych odpowiedzi –dostateczny; 

d)od 75% do 89% poprawnych odpowiedzi –dobry; 

e)od 90% do 100% poprawnych odpowiedzi –bardzo dobry; 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie zadań. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 

3. Częste niewykonywanie prac domowych ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną.  

4. Nauczyciel może dać uczniom możliwość wyboru zadania łatwiejszego (maksymalnie 

na ocenę dobrą) i zadania trudniejszego (na ocenę bardzo dobrą). 

Uczeń raz w półroczu uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny 

(nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). 

IV Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

Uczeń ma obowiązek  poprawy oceny niedostatecznej (dotyczy sprawdzianu) i prawo 

poprawy oceny  oprócz bardzo dobrej. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo                              

i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie 

terminu poprawiania oceny w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą. 



Uczeń dokonuje poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela.  

W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  

zajęć edukacyjnych określa Statut Szkoły. 

V Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 

Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, dokonując zestawienia osiągnięć                            

i postępów ucznia. Ocena śródroczna wystawiana jest za pracę ucznia w całym półroczu. 

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II półrocze roku szkolnego.  

Ocena wynika z ustalonej w wewnątrzszkolnym ocenianiu skali.  

 

VI Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. 

Formy kontaktów z rodzicami. 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. Omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac 

domowych 

2. Komentarze w formie ustnej / informacja w dzienniku elektronicznym/ w poczcie 

elektronicznej.  

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielem w trakcie konsultacji indywidualnych i na 

zebraniach 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym 

3. zapisy w e-dzienniku, poczcie elektronicznej. 

 

VII SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM O SPECJALNYCH 

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

        Nauczyciel przedmiotu opracowuje zasady pracy i oceniania dla uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub 

orzeczeniu PPP.  Zasady te umieszcza się w Arkuszu dostosowania wymagań 

edukacyjnych. W /w arkusz znajduje się w dokumentacji szkoły oraz jest przekazywany 

rodzicowi.   

 

 


