PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z HISTORII
1. Przedmiotem oceniania są:
 Wiadomości (wiedza przedmiotowa).
 Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także
konieczność wyciągania z nich wniosków).
 Postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy.
 Umiejętność pracy w grupie.
2. Formy aktywności podlegające ocenie:
 Sprawdziany - podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone
lekcją powtórzeniową i zapowiedziane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Oceniane są w skali od 1-6.
 Kartkówki - obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji,
mogą być niezapowiedziane. Oceniane w skali od 1-5.
 Odpowiedzi ustne obejmujące trzy ostatnie lekcje. Oceniane w skali
od 1-5.
 Praca na lekcji - nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji
znakiem plus (+) (8 plusów (+) - ocena celująca dla klas 5 i 7
6
plusów(+) - ocena celująca dla klasy 4).
Brak uwagi powodujący, że uczeń nie wie co jest omawiane na lekcji
skutkuje wpisaniem minusa( 3 minusy- ocena niedostateczna)
 Prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Oceniane w
skali od 1-5.


Praca domowa - ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania,
poprawność rzeczowa, staranność wykonania, umiejętność prezentacji
(w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań.
Oceniane w skali od 1-6.



Umiejętność pracy w grupie.



Wysiłek włożony w zdobycie wiedzy i umiejętności, systematyczność i
sumienność

3. Sprawdziany i kartkówki mogą być oceniane punktami, procentowo lub
stopniem:
91% - 100% - 5 (bardzo dobry)
75% - 90% - 4 (dobry)
50% - 74% - 3 (dostateczny)
49% - 34% - 2 (dopuszczający)
33% - 0%

- 1 (niedostateczny)

Uczeń może otrzymać ocenę 6 (celującą) za wykonanie dodatkowego
zadania, o dużym stopniu trudności, przy jednoczesnym osiągnięciu oceny
5 ( bardzo dobry ) za zadania obowiązkowe.
4. Uczeń nieobecny w dniu pisania testu lub sprawdzianu ma obowiązek
zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Termin i
miejsce ustala nauczyciel.
5. Uczeń ma obowiązek poprawy pracy klasowej napisanej na ocenę

niedostateczną. Termin i miejsce ustala nauczyciel.
6. Wszystkie sprawdziany pisemne uczeń musi pokazać rodzicom/
prawnym opiekunom( i uzyskać ich podpis), a następnie zwrócić
nauczycielowi na najbliższej lekcji historii.
7. Uczeń ma prawo zgłosić fakt nieprzygotowania do lekcji lub brak zadania,

tzw. „np.” ( 2 razy w ciągu semestru dla uczniów mających 2 godziny
historii tygodniowo i 1 raz dla uczniów mających 1 godzinę tygodniowo)
bez podania przyczyny. Każde następne nieprzygotowanie lub brak
zadania skutkuje oceną niedostateczną.
Nieprzygotowania nie można zgłosić w dniu zapowiedzianego
wcześniej sprawdzianu.
8. Uczeń ma obowiązek uzupełnić wszystkie braki wynikające z

nieobecności na lekcji w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

9. Uczeń ma obowiązek nosić zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia (ich brak

będzie traktowany jako „nieprzygotowanie do lekcji”.
10. Zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy będzie oceniany co najmniej raz w

semestrze.
11. Ocenę semestralna/roczną ustala nauczyciel na podstawie ocen

uzyskanych przez ucznia oraz własnych obserwacji. Decyzję o wadze
danej oceny podejmuje nauczyciel.
Katarzyna Hausner-Bill

Wymagania na poszczególne oceny- historia

Ocena semestralna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia podczas całego semestru oraz roku szkolnego- nie uwzględnia się
możliwości poprawiania ocen pod koniec roku lub semestru.
Na koniec semestru nie przewiduje się pracy klasowej zaliczeniowej lub poprawkowej na ocenę wyższą (za wyjątkiem egzaminu
sprawdzającego wg WSO).

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował treści koniecznych,
- ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę,
- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem,
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,
- notorycznie nie odrabia pracy domowej.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,
- ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić,
- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,
- przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem,
- stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,
- stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze,
- raczej odrabia zadania domowe.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym,
- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności - ocenia
wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy dydaktycznych,
- zna podstawowe pojęcia historyczne,
- posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej,
- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,
- odczytuje wydarzenia z osi czasu,
- określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,
- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi,
- wykazuje minimalną aktywność na lekcji,
- odrabia prace domowe,
- poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje zadania o średnim stopniu
trudności i złożoności,
- poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,
- wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne,
- dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów,
- wykazuje się dużą znajomością dat,
- prawidłowo posługuje się osią czasu- nanosi daty, określa wiek itp.,
- poprawnie posługuje się mapą,
- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy,
- efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje w grupie,
- bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii w danej klasie,
- sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat,
postaci i pojęć historycznych,
- stosuje chronologię i hierarchię treści,
- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty
i zjawiska historyczne,
- posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej
oraz społecznych i gospodarczo- politycznych,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,
- biegle posługuje się mapą,
- umiejętnie analizuje teksty źródłowe,
- umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach
spornych,
- wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- w wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości
wykraczające poza granice danej klasy,
- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania.
***Warunkiem uzyskania oceny celującej semestralnej oraz końcowo rocznej jest posiadanie przez ucznia najwyższych ocen ze
sprawdzianów ( 6 oraz 5)!

