
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA W SZKOLE

PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻÓRAWINIE

Przedmiotem oceny są

 wiadomości i umiejętności,

 zaangażowanie w proces nauczania - uczenia się (aktywność).

Zasady PSO

 Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzonych umiejętności i wiedzy. Poprzedzone są lekcją powtórzeniową.

 Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie muszą być poprawiane. Mogą być z jednej, dwóch lub trzech 

lekcji.

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niedostateczną i dopuszczającą uczeń może poprawić. Poprawa 

jest dobrowolna i odbywa się w ciągu około 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia 

pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena pracy poprawionej.

 Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany w pierwszym 

tygodniu po powrocie do szkoły.

 Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy : brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, 

niegotowości do odpowiedzi.

 Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną.

 Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy : częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną prace w grupach.

 Przy ocenianiu nauczyciel na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje

wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się.

 Prace kontrolne całogodzinne są udostępniane rodzicom do wglądu i pozostają w szkole.

 Pozostałe warunki oceniania, których tu nie ujęto, zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania....

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów

• prace kontrolne (sprawdziany)

• kartkówki

• odpowiedź ustna

• prace domowe 

• aktywność na lekcji (np. kilkuzdaniowa wypowiedź, praca w grupie, udział w dyskusji, praca z materiałem

•  inne formy aktywności np. udział w konkursach historycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych

Kryterium oceny 

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności uczniów ocenia się według sześciostopniowej skali ocen : celujący,

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Za sprawdziany,, prace klasowe, prace domowe i aktywność na lekcji wystawiamy oceny od 1 do 6 i na ich podstawie 
ustalamy ocenę na koniec semestru. 



0 – 29% - ocena niedostateczna

30% - 50% - ocena dopuszczająca

51% - 70% - ocena dostateczna

71% - 80% - ocena dobra

81% - 90% - ocena bardzo dobra

91% - 100% - ocena celująca

Ogólne kryteria ocen

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych

- osiąga oceny celujące i bardzo dobre z prac pisemnych

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe

- poprawnie stosuje wiadomości w nowych sytuacjach

- jest samodzielny (rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe)

- osiąga oceny bardzo dobre i dobre z prac pisemnych.

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zdań lub problemów

- osiąga oceny dobre i dostateczne z prac pisemnych

- stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych

- systematycznie wykonuje zadania domowe

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem

- potrafi stosować wiadomości do rozwiązywania zadań za pomocą nauczyciela

- niesystematycznie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych

- osiąga oceny dostateczne i dopuszczające z prac pisemnych

e) ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości 
dalszego

kształcenia

- osiąga oceny dopuszczające i niedostateczne z prac pisemnych

- niesystematycznie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych

- mimo ograniczonych możliwości intelektualnych stara się zdobyć podstawową wiedzę

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:



- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia

- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych w elementarnym stopniu

- osiąga oceny niedostateczne

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu


