
 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

na czas nauki w szkole i na czas nauki zdalnej  

 

HISTORIA 
  



1. Przedmiotem oceniania są: 

a) wiadomości i wiedza przedmiotowa, 

b) umiejętność posługiwania się mapami, tekstami źródłowymi i ćwiczeniami, 

c) aktywność, praca na lekcji i jej dyscyplina. 

 

2. Formy i metody pracy. 

Ocenianiu podlegają prace klasowe w postaci testów, krótkie prace pisemne tzw. kartkówki, 

sporadycznie odpowiedzi ustne, praca na lekcji, w tym praca w ćwiczeniach i aktywności na 

lekcji, zadania domowe oraz prace projektowe. 

a) Praca klasowa (sprawdzian, test) to pisemna forma opanowania materiału kończącego 

pewien dział. Sprawdzian zapowiedziany jest co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i 

zapisany w dzienniku elektronicznym. Czasie pisania pracy uczniowie są zobowiązani do 

milczenia i nie korzystania z telefonów, podręczników, zeszytu i innych niedozwolonych 

pomocy. Nauczyciel może wpisać ocenę niedostateczną wiedząc, że praca jest nie samodzielna. 

Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni sprawdzić pracę i poinformować o tym 

uczniów. Uczeń nieobecny musi w ciągu dwóch tygodni napisać pracę. Ma prawo do poprawy 

jednego sprawdzianu (testu) w ciągu semestru. Dany test poprawia się tylko raz. Prace są jawne 

i przechowywane do końca roku szkolnego. 

b) Kartkówka to praca pisemna z najwyżej trzech ostatnich tematów. Czas tej pracy jest 

krótki i wynosi do 15 min. Kartkówka może być zapowiedziana lub nie zapowiedziana. 

Kartkówka może obejmować temat przerabianej lekcji i być elementem kończącym temat. 

Osoby nieobecne na kartkówce muszą ją w ciągu dwóch tygodni napisać. Brak reakcji ze strony 

ucznia powoduje wpisanie oceny niedostatecznej. Kartkówki są pokazywane uczniom, a potem 

przechowywane w szkole do końca roku. Uczniowie mają poprawo do poprawy jednej 

kartkówki w semestrze. Daną kartkówkę poprawia się tylko raz. 

c) Odpowiedz ustna obejmuje trzy ostatnie tematy. Pytanie zaczynamy od poziomu 

podstawowego i przy pozytywnej odpowiedzi pytamy z poziomu ponadpodstawowego. Przy 

braku odpowiedzi z poziomu podstawowego wystawiamy ocenę niedostateczną. Oceny wyższe 

wystawia się w zależności od wiadomości i umiejętności ucznia. 

d) Aktywność jest formą polegającą na czynnym uczestnictwie ucznia w lekcji, tj. 

wypowiadaniu się na rożne tematy, szukaniu odpowiedzi na zadawane pytania itp. Aktywność 

jest oceniania ilością plusów, np. ++ dają nam ocenę dopuszczającą, +++ dają nam ocenę 



dostateczną itd. Ocen niedostatecznych z tej formy uczestnictwa w zajęciach nie wystawia 

się. 

e) Praca na lekcji obejmuje pracę ze źródłem, ryciną, mapą, prowadzenie zeszytu lub 

zeszytu ćwiczeń itp.  

f) Zadanie domowe – zadania obowiązkowe i nieobowiązkowe, które uczeń wykonuje w 

domu, nauczyciel zastrzega sobie prawo do sprawdzania wybranych zadań. 

g) Projekt – prezentacja multimedialna, której tematyka i termin realizacji są ustalane 

indywidualnie z nauczycielem przedmiotu, forma nieobowiązkowa. 

Uczeń ma prawo do poprawy jednej oceny w semestrze z następujących form oceniania: praca 

klasowa, kartkówka, odpowiedź ustna. Ocenę za każdą z form można poprawić tylko raz. 

Poprawie nie podlega ocena uzyskana w sposób niedozwolony. 

Nieuczestnictwo w pierwszym terminie dowolnej pracy pisemnej zobowiązuje ucznia do 

podejścia do niej w ciągu dwóch tygodni. Jeśli tego nie uczyni uzyskuje ocenę niedostateczną. 

3. Wagi ocen: 

Rodzaj oceny cząstkowej Waga oceny 

➢ Aktywność 

➢ Praca na lekcji 

➢ Zadanie domowe 

*1 

➢ Praca projektowa 

➢ Odpowiedź ustna 

➢ Kartkówka 

*2 

➢ Praca klasowa *3 

 

4. Punktacja ocen  

a) cząstkowych z prac pisemnych: 

Punkty przeliczone na % Ocena 

0%-29% Niedostateczna 

30%-49% Dopuszczająca 

50%-69% Dostateczna 

70%-84% Dobra 

85%-94% Bardzo dobra 

95%-100% Celująca 

 



b) semestralnych i końcoworocznych: 

Średnia ważona Ocena 

0 – 1,5 Niedostateczna 

1,51 – 2,5 Dopuszczająca 

2,51 – 3,5 Dostateczna 

3,51 – 4,5 Dobra 

4,51 – 5,5 Bardzo dobra 

5,51 – 6 celująca 

 

5. Wymagania z historii na poszczególne oceny. 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował treści zawartych w podstawie programowej, ma poważne braki w 

wiadomościach, nie opanował podstawowych umiejętności związanych ze stosowaniem 

treści historycznych, nie rozumie prostych związków przyczynowych między faktami, nie 

potrafi odtworzyć istotnych faktów, nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi, nie 

wykonuje zadań, nie wykazuje zainteresowania lekcją. 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń opanował treści konieczne a jego wiedza jest fragmentaryczna, zna główne postacie 

historyczne, z pomocą nauczyciela wyjaśnia proste pojęcia, rozumie prosty tekst 

źródłowy, umie posługiwać się osią czasu, zna daty roczne najważniejszych wydarzeń, 

wskazuje na mapie wybrane państwa i regiony, zna epoki i ich ramy czasowe, umie 

korzystać z podręcznika np. posługuje się spisem treści, ma trudności ze zbudowaniem 

poprawnej treści, zachowuje postawę bierną ale wykazuje chęć współpracy. 

Cena dostateczna: 

Posiada kompetencje na ocenę dopuszczającą, opanował minimum wiadomości i 

umiejętności z podstawy programowej, z niewielkimi trudnościami posługuje się 

pojęciami poznanymi na lekcji, pod kierunkiem nauczyciela gromadzi i porządkuje 

informacje, podejmuje próby analizy tekstu źródłowego, z niewielka pomocą 

nauczyciela gromadzi, porządkuje i wykorzystuje informacje, z niewielką pomocą 

nauczyciela umiejscawia wydarzenia w czasie, podaje podstawowe cechy odróżniające 

od siebie epoki: starożytną, średniowiecze, epokę nowożytną, wskazuje główne 

elementy tradycji starożytnej w życiu współczesnym, wykonuje proste zadania pisemne, 

poprawia popełnione błędy rzeczowe, wykazuje niewielką aktywność na lekcji, 



Ocena dobra: 

Posiada kompetencje określone na ocenę dopuszczającą i dostateczną, opanował w 

niepełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, 

posługuje się prawidłowo pojęciami , porównuje wydarzenia z przeszłości i porównuje 

związki, samodzielnie wyciąga wnioski ogólne, opisuje dokonania ważnych postaci 

historycznych, z niewielką pomocą nauczyciela, wykonuje wszystkie ćwiczenia z mapą, 

dobrze orientuje w przestrzeni, umie krótko charakteryzować epoki historyczne, zna 

systemy organizacji państw i społeczeństw, rozwiązuje typowe problemy z 

wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, swobodnie wypowiada się na różne 

tematy, formułuje i uzasadnia własne poglądy, aktywnie uczestniczy w lekcji, 

przygotowuje się do zajęć i odrabia prace domowe. 

Ocena bardzo dobra: 

Posiada kompetencje określone na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą, opanował 

w prawie pełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, 

swobodnie wypowiada się o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń historycznych, 

samodzielnie wyciąga złożone wnioski, ocenia dokonania postaci historycznych, integruje 

wiedzę z różnych przedmiotów, samodzielnie analizuje i interpretuje źródła historyczne, 

dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia społecznego, samodzielnie 

rozwiązuje wszystkie problemy teoretyczne i praktyczne, aktywnie dział w zespole, 

wspiera pracę innych, uczestniczy w realizacji zadań dodatkowych, odnosi pewne sukcesy 

w konkursach przedmiotowych. 

Ocena celujący: 

Posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo 

dobrą. Opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie 

programowej, selekcjonuje i hierarchizuje zdobyte wiadomości i umiejętności, formułuje 

przemyślenia i oryginalne wnioski, samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu , 

wnosi wysoki twórczy wkład, proponuje niezwykłe treści, wykorzystuje wiedzę w 

nowych sytuacjach, rozwija zainteresowania historyczne, udziela się, pokazuje inicjatywę 

i oryginalność, potrafi dyskutować, używa odpowiedniej argumentacji, osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
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