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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

z HISTORII 

 

 

 

Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania:  

 

Statut Szkoły wraz z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej  

 

I. Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się w formie:  

 

●pisemnej  

 

– sprawdziany  

– prace domowe  

– prace długoterminowe (portfolio, prace tematyczne, projekty, plakaty itp.)  

– prace dodatkowe  

 

●ustnej:  

 

– odpowiedzi uczniów  

– aktywność na lekcji (trzy plusy stanowią ocenę bardzo dobrą, sześć plusów celującą)  

– praca w grupach  

– zaangażowanie w pogłębianie wiedzy historycznej, regionalnej  

 

Ocenę można również uzyskać za sukcesy konkursach historycznych: szkolnych i 

pozaszkolnych . 

 

II. Zasady organizowania, oceniania i poprawy prac pisemnych  

 

1. Sprawdzian obejmuje jeden dział programowy. Jeżeli dział jest obszerny 

nauczyciel może zapowiedzieć  sprawdzian po zrealizowaniu jego części.  

 

2. Sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa, utrwalająca poznane wiadomości i 

umiejętności.  

 

3.  Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest 

jego zakres.  

4.  Sprawdzian jest obowiązkowy i jeśli uczeń opuścił go z przyczyn losowych, 

powinien go napisać w najbliższym możliwym terminie (na następnej lekcji, a w 

razie dłuższej nieobecności w terminie uzgodnionym z nauczycielem).  
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5. Ocenę ze sprawdzianu uczeń może poprawić w terminie dwóch tygodni od 

oddania przez nauczyciela sprawdzianu ( uczeń sam zgłasza gotowość poprawy 

sprawdzianu).  

 

6. Sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym 

na terenie szkoły do końca roku szkolnego.  

7. Kartkówki  mogą być zapowiadane lub niezapowiadane. Materiał, który obejmują 

dotyczy najwyżej trzech ostatnich tematów.  

8.  Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza dwa nieprzygotowania odnotowane w 

dzienniku kropką. Nie dotyczy to zajęć, na których zapowiedziano sprawdzian 

lub kartkówkę. 

9.  Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia na początku lekcji przy 

sprawdzeniu obecności przez nauczyciela. 

10. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i uzasadniane.  

 

11.  Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg 

skali:  

 

100%-95%- celujący 

94%-80%- bardzo dobry 

79%-65%- dobry 

64%-51%- dostateczny 

50%-31%- dopuszczający 

30%-0%- niedostateczny 

 

12. Uczeń ma obowiązek poprawy sprawdzianu z obliczania czasu i określania 

wieków aż do pozytywnego zaliczenia.  

 

13. Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Każdy 

zeszyt może być sprawdzony pod względem kompletności notatek, ich 

poprawności merytorycznej, estetyki. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek 

w zeszycie za czas swojej nieobecności.  
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III. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i 

rocznej. 

 

CELUJĄCY – 6  

Uczeń:  

• potrafi operować wiedzą programową wymaganą w danej klasie,  

• biegle wykorzystuje zdobyta wiedzę, by twórczo rozwiązywać problem,  

• aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

• samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji,  

• jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej,  

• potrafi samodzielnie dotrzeć do różnorodnych źródeł i informacji i w oparciu o nie 

rozszerzyć swą wiedzę historyczną,  

• potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i wykorzystać,  

• potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac,  

• zna i rozumie pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami 

historycznymi,  

• wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,  

• bierze udział w konkursach historycznych. 

 

 

 

 

BARDZO DOBRY – 5  

Uczeń:  

• opanował materiał przewidziany w danej klasie,  

• dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,  

• aktywnie uczestniczy w lekcji,  

• postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie,  

• rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,  

• poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki 

wydarzeń historycznych,  

• potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać.  

 

 

DOBRY – 4  

Uczeń:  

• dobrze opanował większość materiału przewidzianego programem nauczania w 

danej klasie,  

• potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji informacji,  

• postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie, lub po kierunkiem 

nauczyciela (zadania o wyższym stopniu trudności)  

• aktywnie uczestniczy w lekcji,  

• dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,  

• podejmuje się samodzielnego wykonania prac długoterminowych.  
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DOSTATECZNY – 3  

Uczeń:  

• zna materiał przewidziany programem nauczania w danej klasie, ale opanował go 

słabo – w stopniu umożliwiającym jedynie podstawową znajomość faktów 

historycznych  

• potrafi korzystać ze źródeł historycznych, ale z pomocą nauczyciela  

• wykazuje zainteresowanie przedmiotem lekcji i w miarę aktywnie w niej 

uczestniczy.  

 

DOPUSZCZAJĄCY – 2  

Uczeń:  

• ma poważne braki w wiadomościach, lecz nie uniemożliwiające kontynuowania 

nauki na wyższym poziomie  

• wykonuje chętnie zadania przygotowane dla niego,  

• zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela,  

• konstruuje krótkie wypowiedzi o tematyce hist-rycznej,  

• potrafi dokonać prostej analizy przyczyn i skutków wydarzeń historycznych. 

 

 

NIEDOSTATECZNĄ  - 1 

Uczeń: 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych  poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, 

 nie opanował minimum wiadomości programowych. 

 


