
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

I 

1. Przedmiotowy System Oceniania z historii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie.  

II 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań 

z historii, obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości i umiejętności, które trzeba mieć opanowane na koniec 

roku szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu.  

2. Na lekcjach historii oceniane będą:  

a. odpowiedzi ustne 

b. praca na lekcji (indywidualna i w grupach) 

c. prace domowe (krótko i długoterminowe) 

d. zeszyt przedmiotowy 

e. sprawdziany i testy 

f. zeszyty ćwiczeń (jeśli nauczyciel ich wymaga) 

g. kartkówki 

h. przygotowanie do lekcji 

i. drzewo genealogiczne (jeśli nauczyciel je wymaga) 

j. analiza tekstu źródłowego 

k. praca z mapa historyczną 

3. O dokładnym terminie pracy kontrolnej uczniowie zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie 

zostanie on wpisany do dziennika lekcyjnego.  

4. Kartkówki nie są zapowiadane przez nauczyciela i obejmują materiał z maksimum trzech ostatnich lekcji. 

5. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych, referatów 

oraz innych form aktywności. 

6. Uczniowie oceniani są w sześciostopniowej skali ocen. Ocenę bieżącą można uzupełnić znakiem „+” oraz „-” 

a. ocena celująca – 6 

b. ocena bardzo dobra – 5 

c. ocena dobra – 4 

d. ocena dostateczna – 3 

e. ocena dopuszczająca – 2 

f. ocena niedostateczna - 1 

III 

1. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności 

obowiązujących w danym semestrze.  

2. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów 

z wykonywania wymaganych prac w danym półroczu.  

3. Ustala się następująca procentową skalę ocen:  

ocena przedział procentowy opis słowny 

celująca 
 

95 % lub więcej 

bardzo dobra 
 

85% lub więcej i mniej niż 95% 

dobra 
 

70% lub więcej i mniej niż 85% 

dostateczna 
 

50% lub więcej i mniej niż 70% 

dopuszczająca 
 

35% lub więcej i mniej niż 50% 

niedostateczna 
 

mniej niż 35% 



4. Ustala się następującą ważność różnych form aktywności ucznia na lekcjach historii:  

FORMA WAGA OCENY 

sprawdziany, testy 3 

kartkówki 2 

odpowiedź ustna 2 

praca z mapą, tekstami źródłowymi, drzewo genealogiczne 
1 lub 2 (w zależności od stopnia  

trudności) 

aktywność na lekcjach i pozalekcyjna 1 

zadanie domowe 1 

przygotowanie do lekcji (zeszyt i/lub zeszyt ćwiczeń) 1 

5. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wystawione są w oparciu o obie oceny klasyfikacyjne zgodnie z tabelą 

zamieszczoną w WSO Szkoły Podstawowej  nr 2.  

6. Ocena okresowa i roczna może (lecz nie musi) być oceną wygenerowaną przez dziennik elektroniczny. W wyjątkowych 

przypadkach ocena może zostać podwyższona. 

<1,65 – 2,65) dopuszczający 

<2,66 – 3,65) dostateczny 

<3,66 – 4,65) dobry 

<4,66 – 5,65) bardzo dobry 

<5,66 – 6> celujący 

IV 

1. Uczeń i rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych na 

terenie SP nr 2 w Pleszewie. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch 

tygodni.  

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres roku.  

V 

1. Sprawdziany i testy są obowiązkowe. W każdym półroczu przewiduje się przynajmniej dwa sprawdziany. Jeżeli 

z przyczyn losowych uczeń nie może napisać go z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem przedmiotu.  

2. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i musi odbyć się w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. Uczeń 

pisze ją tylko jeden raz (ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły) 

3. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną.  

4. Kartkówki obejmują treść maksimum trzech ostatnich lekcji. 

5. Uczniowie mają prawo do dwóch nieprzygotowań w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi danego 

przedmiotu na początku zajęć, po sprawdzeniu obecności uczniów.  

6. Na koniec półrocza nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, ani zaliczeniowego. 

7. Dla uczniów posiadających opinię PPP sprawdziany zostaną dostosowane zgodnie z zaleceniami. Nie dotyczy to 

kartkówek, które obejmują zawsze materiał z trzech ostatnich lekcji. 

VI 

1. Prace domowe, referaty i inne formy aktywności zaplanowane przez nauczyciela w danym półroczu są obowiązkowe. 

Uczeń jest zobowiązany do oddawania ich do kontroli w wyznaczonym terminie.  

2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac domowych, referatów i innych form 

aktywności ucznia.  

3. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu.  

VII 

1. Uczeń ma prawo odwoływać się od oceny śródrocznej i końcoworocznej do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia 

zasad proceduralnych PSO zgodnego z WSO Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2.  



 

 


