
Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii
dla uczniów szkoły branżowej i technikum

1. Sposoby sprawdzania postępów uczniów:

- prace klasowe  polegające na napisaniu wypracowania będącego dłuższą, samodzielną      wypowiedzią 
ucznia,

- kartkówki (15-minutowe z trzech ostatnich lekcji), zapowiedziane lub bez zapowiedzi,
- odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji,
- aktywność na lekcji, 
- praca w grupie i praca indywidualna na lekcji – karty pracy,
- prace domowe,
- testy diagnostyczne.

a) przy ocenianiu sprawdzianów i prac klasowych stosuje się procentowy przelicznik:

• Celujący                  100 – 95 %  maksymalnej liczby punktów

• Bardzo dobry            94 – 85 %  maksymalnej liczby punktów

• Dobry                        84 – 70 %  maksymalnej liczby punktów

• Dostateczny              69 – 50 %   maksymalnej liczby punktów

• Dopuszczający          49 - 33  %  maksymalnej liczby punktów

• Niedostateczny          32 – 0 %  maksymalnej liczby punktów

b) przy wystawianiu ocen przyjmuje się następujące przedziały 

• ocena dopuszczająca – od średniej 1,7 

• ocena dostateczna - od średniej 2,6 

• ocena dobra - od średniej 3,6 

• ocena bardzo dobra – od średniej 4,5 

• ocena celująca – od średniej 5,3

3. Otrzymane oceny mają różną skalę wartości:
 

Prace klasowe, sprawdziany, niektóre kartkówki – waga 2.
 
Kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, praca na lekcji - waga 1.

4.Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

- oceny osiągnięć uczniów są na bieżąco odnotowane w dzienniku lekcyjnym,
- nauczyciel gromadzi wszystkie prace kontrolne, które na życzenie są każdorazowo

udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom.

5. Ocenianie uczniów z opiniami z poradni:

* W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża się wymagania w następujący sposób 
(zgodny z danymi zaleceniami PPP):

-uczniowie mający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierającą informację o dysgrafii lub 



dysleksji nie otrzymują oceny z dyktanda,
- przy ocenie wypowiedzi pisemnych ww. uczniów nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wartość 

merytoryczną wypowiedzi oraz jej formę językową,
- przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów posiadających opinię poradni o dysgrafii nie bierze się pod 

uwagę czytelności i estetyki pisma oraz stosuje się kryteria oceny odpowiednie dla dyslektyków.
- uczeń ma wydłużony czas pracy podczas sprawdzianów.

6. Kryteria oceniania osiągnięć ucznia. Warunki i tryb poprawiania ocen śródrocznych i rocznych:

1. W ciągu semestru uczeń ma obowiązek poprawić każdą pisemną pracę klasową, kartkówkę lub inną pracę  
z której otrzymał ocenę niedostateczną. Uczeń musi przystąpić do poprawy w terminie nie dłuższym niż dwa 
tygodnie od jej wystawienia Termin ten może ulec przesunięciu w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności ucznia lub nauczyciela. Zaliczenie odbywa się w formie ustnej lub pisemnej poza zajęciami 
lekcyjnymi w czasie cotygodniowych konsultacji.

2. Uczeń, który próbuje w sposób nieuczciwy uzyskać pozytywną ocenę z różnych form sprawdzania 
wiadomości i umiejętności, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą musi poprawić w ciągu dwóch tygodni od 
jej wystawienia. Termin ten może ulec przesunięciu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia lub 
nauczyciela. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej poza zajęciami lekcyjnymi w czasie cotygodniowych 
konsultacji.

3. Jeśli nieobecność ucznia na sprawdzianie była nieusprawiedliwiona, nauczyciel ma także prawo sprawdzić 
jego wiedzę na pierwszej godzinie lekcyjnej, na której uczeń będzie obecny.

4. Uczeń nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić materiał przerobiony na lekcji, notatkę w zeszycie włącznie
z ewentualną pracą domową.

5. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji są realizowane w dowolnym terminie bez uprzedzenia. Nauczyciel 
powinien je ocenić w czasie jednego tygodnia

6. Oceny uzyskane z kartkówek ,z odpowiedzi ustnej uczeń może poprawić tylko raz.

7. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

8. Uczeń ma obowiązek wykonywania zadawanych przez nauczyciela prac domowych.

9. Uczeń, który w klasyfikacji semestralnej otrzymał ocenę niedostateczną, a chce uzyskać pozytywną ocenę 
roczną, musi przystąpić do jej poprawy w ciągu miesiąca od zakończenia I semestru. Uczeń poprawia 
ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w czasie cotygodniowych godzin konsultacji.

10. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest jednoczesne spełnienie 
dwóch warunków:

1) zaliczenie na ocenę pozytywną co najmniej połowy sprawdzianów /prac klasowych i/lub zaliczenie na ocenę 
pozytywną innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia w ustalonej procentowo ilości 
określonej w PS0 w każdym okresie roku szkolnego,

2) odpowiednia średnia ważona ocen cząstkowych.

11. Sprawdziany  oraz  prace klasowe  zapowiadane  są  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem   i  są
obowiązkowe  dla  każdego  ucznia.

12. W  ciągu  każdego  semestru  uczeń  może dwa  razy  zgłosić  nieprzygotowanie  do lekcji (nieopanowanie
wiadomości,  brak   zadania   domowego)   bez   konsekwencji  otrzymania   oceny   niedostatecznej,  za
wyjątkiem  lekcji, na  które  zapowiedziane  są obowiązkowe  prace  pisemne.




