
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH V - VIII – HISTORIA       

                                              Rok szkolny 2020/2021 

 

Na lekcjach historii uczeń oceniany będzie zgodnie z WSO w następujący sposób.  

 

I.          Waga ocen: 

1. Oceny o wadze 1 

a. Prace domowe – wykonywanie w domu zadań zleconych przez nauczyciela.  

b. Aktywność – udział w dyskusji, pracach bieżących na lekcji, zaangażowanie, Itp. 

c. Przygotowanie do lekcji – prowadzenie zeszytu, przynoszenie podręcznika, itp. 

d. Praca z materiałami źródłowymi – analiza tekstu źródłowego, obrazów, rycin, itp. 

e. Praca z podręcznikiem – analiza tekstu, praca z  infografikami, itp. 

 

2. Oceny o wadze 3 

a. Kartkówka – pisemna wypowiedz sprawdzająca wiedzę ucznia np. w formie testu. 

b. Odpowiedz ustna – ustna wypowiedz sprawdzająca wiedzę ucznia.  

c. Praca z mapą – analiza i posługiwanie się mapą obrazującą wydarzenia historyczne.  

 

3. Oceny o wadze 5 

a. Praca klasowa – pisemna wypowiedz np. w formie testu, opisu, itp. 

b. Prezentacja – Ustna wypowiedz poparta np. formą multimedialną, mapą, źródłami, itp. 

c. Badanie wyników nauczania – wewnątrzszkolne lub zewnętrzne prace kontrolne. 

d. Projekty długoterminowe – inscenizacje, prelekcje, wystąpienia, pokazy, itp. 

 

II.     Sposób i zakres oceniania: 

 

1. Oceny z grupy I będą wystawiane na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz na dwa   

miesiące na podstawie uzyskanej ilości „+” i „-” z poszczególnych zakresów według   

poniższych zasad:  

5 plusów = ocena celująca (6) 

4 plusy = ocena bardzo dobra (5)  

3 plusy = ocena dobra (4)  

2 plus = ocena dostateczna (3) 

1 plus = ocena dopuszczająca (2) 

0 plusów = ocena niedostateczna (1) 

 

2. Oceny z grupy II będą wystawiane na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Oceny z grupy III będą wystawiane na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

4. Zakres materiału na oceny oraz „+” i „-” z poszczególnych grup: 

grupa I - ostatnia lekcja. 

grupa II – trzy ostatnie lekcje. 

grupa III – wszystkie dotychczasowe lekcje. 

 

III. Poprawa ocen: 

Uczeń ma prawo poprawić oceny po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem odnośnie 

terminu i formy poprawy, jednak nie później niż dwa tygodnie od jej otrzymania. Ocena 

uzyskana na poprawie jest oceną ostateczną. Oceny z grupy I nie podlegają poprawie. 

 

IV. Nieobecności: 

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia ucznia z obowiązku zapoznania się z danym   

tematem. 

 

V. Nieprzygotowanie 

Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji. Każdy uczeń ma prawo być raz 

nieprzygotowany w ciągu semestru bez konieczności poprawy. W innym wypadku uczeń ma 

obowiązek poprawić nieprzygotowanie w formie wskazanej przez nauczyciela, w terminie 

nie późniejszym niż 2 tygodnie. W wypadku braku poprawy w/w okresie uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną o adekwatnej wadze. 


