
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Historia i społeczeństwo kl. 4 – 8 

 
Uczeń otrzymuje oceny za: 

 

1. Odpowiedzi ustne  

2. Odpowiedzi pisemne: 

a. kartkówka (3 ostatnie lekcje) 

b. zapowiedziany sprawdzian - test (dział tematyczny poprzedzony powtórką) 

3. Znajomość mapy. 

4. Aktywność na lekcji. 

5. Zadanie domowe. 

 

Celujący: Uczeń wzorowo realizuje program nauczania. Korzysta z różnych źródeł 

informacji, samodzielnie zdobywa wiadomości, poszerza wiedzę (czytanie książek i 

artykułów historycznych). Reprezentuje szkołę w konkursach historycznych. Jest bardzo 

aktywny na lekcjach, poprawnie wyraża sądy historyczne, potrafi wiązać dzieje regionu z 

dziejami Polski i innych państw. Zawsze przygotowany do zajęć, systematycznie prowadzi 

zeszyt. Wykonuje zadania dodatkowe. 

Bardzo dobry: Uczeń sprawnie korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela 

i potrafi też dotrzeć do innych źródeł wiadomości. Poprawnie rozumuje w kategoriach 

przyczynowo-skutkowych wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu historii i pokrewnych 

przedmiotów. Jest aktywny na lekcjach. Systematycznie prowadzi zeszyt. 

Dobry: Uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe zadania. Trudniejsze problemy rozwiązuje 

przy pomocy nauczyciela. Potrafi korzystać ze wszystkich źródeł informacji. Rozróżnia 

przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. Jest  średnio aktywny na lekcji. 

Dostateczny: Uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

historycznych. Wykonuje proste zadania. Wykazuje się aktywnością w sposób zadawalający. 

Dopuszczający: Uczeń wykonuje proste polecenia wymagające zastosowanie podstawowych 

umiejętności. Nie odrabia zadań domowych, często jest nieprzygotowany do lekcji, 

przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 

Niedostateczny: Nawet przy pomocy nauczyciela uczeń nie potrafi wykonać prostych 

poleceń wymagających zastosowanie podstawowych umiejętności. Lekceważy podstawowe 

obowiązki szkolne, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie korzysta z form pomocy 

oferowanych przez nauczyciela i szkołę. 

 

Liberalne ocenianie uczniów posiadających opinie z PPP. 

Sprawdziany zapowiadane są 2 tygodnie wcześniej. Każdy uczeń może dwa razy w semestrze 

zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Wprowadzane są elementy oceniania kształtującego.  

Waga poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na oceną klasyfikacyjną. 

1.  oceny ze sprawdzianów i prac klasowych: 

 0%-29% – niedostateczny 

 30%-49% – dopuszczający 

 50%-69% – dostateczny 

 70%-89% – dobry 

 90%-100% – bardzo dobry 

 powyżej 95% + zadanie dodatkowe – celujący 

2. punkty zdobyte za rozwiązanie zadania dodatkowego brane są również pod uwagę 

przy wystawianiu ocen niższych niż celująca,  

3. przy ocenianiu kartkówek nauczyciel może zastosować łagodniejszy system oceniania,  



4.przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia  

z poszczególnych obszarów według następującej kolejności wag: 

 sprawdziany i prace klasowe – waga 10 

 kartkówki i odpowiedzi ustne – waga 8 

 pozostałe – waga 5 

Powyższe wagi uwzględnione są w arkuszu kalkulacyjnym przygotowanym do użytku 

nauczycieli. 

1) średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej i 

rocznej, obliczana jest według wzoru: 

 
2) średnia ważona ocena semestralna i roczna: 

1,00 ≤ W < 1,79 niedostateczny 

1,80 ≤ W < 2,69 dopuszczający 

2,70 ≤ W < 3,69 dostateczny 

3,70 ≤ W < 4,69 dobry 

4,70 ≤ W < 5,59 bardzo dobry 

W  ≥ 5,60 celujący 

3) ocenę celującą może otrzymać również uczeń, który uzyskał ocenę bardzo 

dobrą i zajął wysokie miejsce w konkursie przedmiotowym na etapie co 

najmniej powiatowym; 

4) ocenę wyjściową nauczyciel ma prawo podwyższyć biorąc pod uwagę: 

 rozwój ucznia (jakie czyni podstępy w danym czasie), 

 wkład pracy w stosunku do zdolności, 

 szczególne osiągnięcia; 

Zasady poprawiania ocen cząstkowych. 

Każdy uczeń na prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu jeden raz (w terminie dwóch tygodni 

od otrzymania oceny) w uzgodnionym z nauczycielem terminie. W przypadku choroby ustala 

się dodatkowy termin. W przypadku, gdy uczeń w ogóle nie przystąpi do sprawdzianu w 

wyznaczonych terminach wpisuje się ”nb”, co jest równoznaczne z wartością „0”. W 

sytuacjach uzasadnionych n-l może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

Oceny z kartkówek można poprawić na kolejnej lekcji. Na życzenie rodziców nauczyciel 

udostępnia ocenione prace kontrolne uczniów do wglądu na zebraniach, spotkaniach 

indywidualnych. Każdy sprawdzian jest omówiony i poprawiony w klasie z uczniami. 

 

 


