
JAKIE OCENY i ZA CO BĘDZIEMY DOSTAWAĆ NA LEKCJI HISTORII W KLASIE IV 

 

Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Piwnicki i będę miał przyjemność uczyć się z 

Tobą w tym roku historii. Myślę, że oboje będziemy się starać by nasze lekcje były ciekawe i pasjonujące. Od 

tego roku będziesz też otrzymywać oceny z historii, które będę wstawiał do dziennika. Dzięki nim będziemy 

wiedzieć jak się uczysz. To na ich podstawie na koniec roku otrzymasz ocenę z historii na świadectwie. Liczę 

więc, że tak jak ja, postarasz się by te oceny były jak najlepsze. Myślę, że pomoże Ci też Mama i Tata, bo jak 

zapewne już wiesz, ich pomoc w nauce jest niezastąpiona. 

 

A oto jakie oceny będzie można dostać. 

 

6 – to ocena celująca (najlepsza). Oznacza ona, że naprawdę bardzo się starałaś/starałeś i bardzo    

      dużo się nauczyłeś/nauczyłaś. Żeby dostać taką ocenę trzeba naprawdę super znać historię. 

5 – to ocena bardzo dobra. Oznacza ona, że bardzo się starałeś/starałaś i dużo się  

      nauczyłeś/nauczyłaś a historia nie ma przed Tobą wielu tajemnic.  

4 – to ocena dobra. Otrzymają ją Ci, którzy dobrze nauczyli się historii i starali się być coraz lepsi. 

3 – to ocena dostateczna. Oznacza ona, że osoba, która ją dostanie uczyła się historii,   

       ale mogłaby nauczyć się więcej i powinna w przyszłości bardziej się starać żeby się poprawić. 

2 – to ocena dopuszczająca. Oznacza ona, że ten kto ją otrzyma musi koniecznie   

       się poprawić bo to co wie o historii to bardzo, bardzo mało. 

1 – to ocena niedostateczna. Ten kto ją otrzyma wcale się nie przykładał i nie starał,  

      albo starał się o wiele za mało. Mam nadzieję, że takiej oceny nikt nie będzie chciał dostać.   

 

 Oceny będziemy dostawać za:  

1. Wykonywanie prac domowych - czyli tego wszystkiego o co poproszę Cię byś zrobiła/zrobił w 

domu. np.: przeczytał/a coś w książce, przygotował/a ilustrację, poszukał/a jakiś wiadomości w 

internecie itp. 

2. Aktywność na lekcji – to nasza wspólna praca na zajęciach: uważne słuchanie,  zgłaszanie się, 

branie udziału w dyskusjach, wypowiadanie się na tematy związane z lekcją itp. 

3. Odpowiedzi ustne – odpowiedzi ustne to wszystko to co mi powiesz, gdy poproszę Cię o 

opowiedzenie czego uczyliśmy na poprzedniej lekcji. Jeżeli taka wypowiedź będzie zawierać 

wszystko co ważne na pewno dostaniesz szóstkę.  

4. Kartkówki – chociaż brzmi to bardzo poważnie to kartkówki wcale nie są takie straszne. Po 

prostu trzeba będzie na karteczce z pytaniami i odpowiedziami np. zaznaczyć tą odpowiedz, która 

jest prawdziwa. Nie martw się. Na pewno dasz sobie radę. Tym bardziej, że na kartkówce 

będziemy pisać (a czasami i rysować), rzeczy tylko z ostatniej lekcji. Bądź zatem uważny/a na 

lekcjach, aby z każdej kartkówki dostać dobre oceny. 

5. Sprawdziany – to trochę poważniejsza sprawa, ale też na pewno pójdzie Ci super. Sprawdzian 

to taka kartkówka z kilku ostatnich lekcji. Zawsze go wcześniej zapowiem, a zanim będziemy 

pisać sprawdzian na pewno zrobimy solidną powtórkę.  

6. Projekty – to różne pomysły i zadania jakie będziemy razem przygotowywać. Występy, 

inscenizacje, pokazy i prezentacje. Są to bardzo ciekawe rzeczy o których opowiem wam gdy 

będziemy je realizować. 

 

Na każdej lekcji będzie można otrzymać też plusy albo minusy. Plusy oczywiście dostaną osoby, które 

będą się starać, uczyć się w szkole i w domu, zgłaszać się na lekcji oraz prowadzić ładnie zeszyt i pamiętać o 

książce i przyborach. Jeżeli ktoś będzie leniuchował, nie będzie się starał i nie będzie uważał na lekcji to niestety 

może dostać minusa, a to nie oznacza nic dobrego, bo za każde pięć minusów będzie można dostać jedynkę, 

czyli najgorszą ocenę. Mam nadzieję, że Ty ani nikt z Twojej klasy aż tylu minusów nie uzbiera. Życzę Ci, żebyś 

nie dostał/a ani jednego minusa i zbierał/a tylko plusy. Są one zdecydowanie lepsze, bo gdy uzbierasz sześć 

plusów dostaniesz do dziennika szóstkę.  

 

 

Życzę Ci powodzenia w nauce. Liczę, że bardzo będziesz się starać, rzetelnie pracować a ja będę 

mógł stawiać same dobre oceny. Wiem, że jesteś świetna/y i razem fajnie będzie nam się uczyć, tym bardziej, że 

historia to naprawdę super ciekawy przedmiot. 

 


