
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA 

W KLASACH IV – VII 

  

Przedmiotem oceny ucznia z historii i społeczeństwa są:  

a) wiadomości (wiedza)  

b) umiejętności 

c) postawa – aktywność  

  

Uczeń w ciągu semestru otrzymuje 6 ocen cząstkowych, w tym za:  

  

1. Prace klasowe – zapowiadane 2 tygodnie wcześniej, poprzedzone lekcją powtórzeniową, podany 

zakres wiadomości i umiejętności.  

- poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbyć się w ciągu jednego tygodnia od rozdania prac. 

Uczeń pisze ją tylko jeden raz. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną. 

Jeżeli uczeń uzyska niższą ocenę, to traci możliwość poprawy następnych prac w tym semestrze.  

  

Kryteria oceny:  

- poprawność rozumowania kategoriami historycznymi (przyczyny – skutki), 

- o normie wykonania zadań, czyli przeliczeniu punktów uzyskanych ze sprawdzianu na ocenę decyduje 

nauczyciel według poniższej propozycji:  

 

100%-98% = ocena celująca  

97% - 91 % = ocena bardzo dobra  

90%-75% = ocena dobra  

74%-51%=ocena dostateczna  

50%-30%=ocena dopuszczająca  

29%-0%=ocena niedostateczna  

  

2. Kartkówki zapowiedziane lub bez zapowiedzi, obejmujące zakres do trzech ostatnich lekcji, oceniane 

wg podanych powyżej kryteriów.  

- nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace klasowe oraz kartkówki w 

ciągu dwóch tygodni. Poprawa kartkówek według takich samych zasad jak prac klasowych. 

  

3. Prace domowe pisemne  

- w ciągu semestru uczeń może dwukrotnie zgłosić brak pracy domowej, kolejne razy równoznaczne są z 

oceną ndst. 

- brakujące prace muszą być uzupełnione w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

  

4. Odpowiedzi ustne 

 - obejmują zakres wiadomości z trzech ostatnich lekcji (w klasach VI-VII) i ostatniej lekcji (w klasach 

IV-V), 

- w ciągu semestru uczeń może zgłosić dwukrotne nieprzygotowanie do odpowiedzi (nieprzygotowania 

nie sumują się - te same obejmują również prace domowe). 

  



5. Praca podczas lekcji  

- plus za aktywny udział, 3 plusy równają się ocenie bdb.  

  

6. Zeszyt przedmiotowy – uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do 

udostępnienia go nauczycielowi do wglądu i oceny.  

  

Uwaga:  

Ocena semestralna i końcoworoczna to średnia ważona ocen cząstkowych wg kolejności ocen podanych                  

w pkt.1 – 6. Ocena końcoworoczna uwzględnia ocenę za I semestr.  

  

Wszystkie oceny są jawne. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i kartkówki nauczyciel przechowuje 

przez okres semestru. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.  

  

Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z 

przedmiotu i uzyskanie oceny celującej. Aktywne i sumienne uczestnictwo w szkolnych kołach 

pozalekcyjnych związanych z nauczaniem historii wpływa na podwyższenie oceny z przedmiotu.  

  

Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, które mogą 

wpłynąć na podwyższenie oceny semestralnej.  

 

7.  Dostosowanie wymagań - w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się lub deficyty rozwojowe stosuje się zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu lub opinii. 

Uczniowie ci mają prawo do:  

- wydłużonego czasu pracy, 

- indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań,  

- innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie.  


