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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z HISTORII I WOS-u 

 

 

     Pomiar osiągnięć ( ocenianie ) ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi : 

1. Testów pisemnych – sprawdziany, prace klasowe. 

2. Krótkich sprawdzianów – kartkówek. 

3. Materiałów źródłowych. 

4. Odpowiedzi ustnych. 

5. Aktywności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

6. Referatów. 

7. Prac indywidualnych bądź grupowych. 

8. Uczestnictwa w konkursach. 

 

Testy pisemne – sprawdziany 

 

 Sprawdzian pisemny obejmuje zakres materiału większy niż 3 ostatnie tematy  

i jest zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Udział w sprawdzianie jest obowiązkowy. 

 Odbywa się on w wyznaczonym przez nauczyciela dniu. 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie, którego nieobecność została usprawiedliwiona 

musi przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela dniu. 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie, którego nieobecność nie została usprawiedliwiona, 

nie może przystąpić do sprawdzianu i otrzymuje ocenę ,, niedostateczną ,,. 

 Uczeń może przystąpić do poprawy sprawdzianu, tylko w przypadku otrzymania  

oceny niedostatecznej. 

 Uczeń który został przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną 

i nie przysługuje mu prawo do poprawy oceny. 

           *   W zależności od uzyskanych punktów uczeń otrzymuje następujące oceny : 

 

      33 -  50 % - dopuszczająca 

      51 – 70 % - dostateczna 

      71 – 90 % - dobra 

      91 – 100 % - bardzo dobra 

 

         *    Istnieje możliwość uzyskania oceny 5+ / 6, jeśli uczeń uzyska 100 % i udzieli  

               poprawnej odpowiedzi na dodatkowe pytanie. 

 Sprawdzian trwa 1 godzinę lekcyjną. 

 W semestrze przewidziane są min. 2 sprawdziany. 

 

Krótkie sprawdziany – kartkówki  

 

 Kartkówki są obowiązkowe i niezapowiedziane. 

 Uczeń może nie pisać kartkówki, jeżeli na początku lekcji zgłosił  

,, nieprzygotowanie ,, bądź ,, numerek ,,. 

 Zakres materiału obejmuje 3 ostatnie lekcje. 

 Ocen nie można poprawiać. 

 Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Kartkówka trwa ok. 10 – 15 min. 
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 W semestrze przewidziane są min. 2 kartkówki. 

 

Materiały źródłowe 

 

 Uczeń musi wykazać się umiejętnością analizy źródeł historycznych. 

 Analiza ta będzie sprawdzana przez udzielenie odpowiedzi ustnej. 

 Analiza źródła może być użyta w sprawdzianie / kartkówce. 

 

Odpowiedzi ustne 

 

 Uczeń nie jest odpytywany, jeśli na początku lekcji zgłosił ,, nieprzygotowanie ,, , 

bądź ,, numerek ,,. 

 Uczeń, który odmówi udzielenia odpowiedzi otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Na ocenę odp. ustnej składa się : zawartość merytoryczna, argumentacja, 

uzasadnienie, stosowanie języka historycznego, prezentacja wypowiedzi. 

 Dodatkowe pytania naprowadzające obniżają wartość oceny. 

 Uczeń korzystający z podpowiedzi otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Uczeń podpowiadający otrzymuje ,, - ,,. 

 

Aktywność na lekcji 

 

 Uczeń, który bierze aktywny udział na lekcji : zgłasza się, wskazany przez 

nauczyciela udziela poprawnej odpowiedzi; aktywnie pracuje w grupie,  

otrzymuje ,, + ,,. Uzyskanie pięciu ,, + ,, skutkuje wpisaniem oceny bardzo dobrej.                                                                                                                                                            

 Uczeń, który nie potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie nauczyciela 

lub podpowiada uczniowi odpowiadającemu, otrzymuje ,, - ,,. 

Uzyskanie trzech ,, - „  skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. 

 

Prace indywidualne i grupowe 

 

 Są to : prace domowe, sprawozdania wycieczek historycznych, inne prace zadane  

przez nauczyciela. 

 Prace zadane przez nauczyciela są obowiązkowe i należy je wykonać 

według poleceń nauczyciela. 

 Ocena za pracę indywidualną / grupową zależy od stopnia realizacji zadania. 

Szczególne znaczenie ma uwzględnienie zaleceń nauczyciela. 

 

Referaty 

 

 Referaty mogą być napisane maszynowo. 

 Na końcu referatu musi być podana literatura. 

 Ocena za referat zależy od stopnia realizacji zadania. 

 Szczególne znaczenie dla oceniania ma uwzględnienie poleceń nauczyciela. 

 Uczeń do napisania referatu może się zgłosić sam, bądź może zostać 

wytypowany przez nauczyciela. 

 Uczeń zgłaszający się sam do wykonania pracy, musi przedstawić  

nauczycielowi temat – zagadnienie jakby chciałby przedstawić. 

 Referat należy przedstawić nauczycielowi na tydzień przed jego  

wygłoszeniem.  
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 Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nauczyciel może nie zezwolić  

na wygłoszenie referatu. 

 Uczeń, który zgłosił się sam i ostatecznie nie przygotował referatu 

nie otrzymuje oceny niedostatecznej, jednak fakt ten zostanie odnotowany 

w dzienniku lekcyjnym. 

 Uczeń, który został wyznaczony przez nauczyciela i ostatecznie  

     nie przygotował  referatu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Udział w konkursach 

 

 Udział w konkursach jest dobrowolny. 

 Ocena za udział w konkursie zależy od stopnia realizacji zadania. 

 

Kryteria wystawienia oceny semestralnej/końcoworocznej 

 

 Ocena semestralna/końcoworoczna stanowi podsumowanie pracy ucznia. 

 Ocena nie jest wystawiana na zasadzie ,,średniej arytmetycznej”. 

 Ocena semestralna ma istotne znaczenie przy wystawianiu oceny końcowej. 

 Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I semestru nie jest 

zobowiązany do jego zaliczenia. 

 

   

 

 

 

 

 


