
Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV- VI. 

 
1.Ustala się następujące formy sprawdzania umiejętności uczniów:. 

a) formy pisemne: testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, referaty, wypracowania, karty pracy: 

- testy i sprawdziany , kończące działy są obowiązkowe , a ich termin ustalany jest co najmniej tydzień 

wcześniej, 

- kartkówki mogą być: 

 niezapowiedziane, obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji  

 zapowiedziane (mogą obejmować materiał większy niż z trzech ostatnich lekcji) 

- testy, sprawdziany i kartkówki nauczyciel oddaje do dwóch tygodni, 

- prace pisemne oceniane są wg następującej skali: 

OCENA     ZAKRES PROCENTOWY 
CELUJĄCA  powyżej 100% (wiadomości i zadania o treściach wykraczających poza pp) 
BARDZO DOBRA    100% - 90% 
DOBRA     89% - 75% 
DOSTATECZNA    74% - 51% 
DOPUSZCZAJĄCA    50% - 31% 
NIEDOSTATECZNA   30% - 0 

 

b) ustne: wypowiedzi na określony temat, aktywność, prezentacja pracy własnej lub grupy: 

- odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

c) praktyczne: posługiwanie się mapą, tekstem źródłowym, współpraca w grupie, słuchanie ze zrozumieniem,  

prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

2.Prawa i obowiązki ucznia wynikające z WSO: 

a) uczeń jest zobowiązany nosić na każdą lekcję zeszyt przedmiotowy i podręcznik. 

b) ma być zawsze przygotowany z trzech ostatnich lekcji. 

c) dwa razy  w półroczu , bez żadnych konsekwencji  może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.  Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy brak zeszytu, książki, niegotowość do odpowiedzi. Nieprzygotowanie 

nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych.  

d) dwukrotnie może zgłosić w ciągu półrocza brak zadania . Za każdy kolejny brak zadania uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

e) ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu wiadomości,  może poprawić także ocenę 

dopuszczającą , w terminie do dwóch tygodni od oddania pracy przez nauczyciela. W przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia pracy pisemnej do dwóch tygodni od powrotu 

do szkoły . W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności sprawdzian musi napisać na pierwszej lekcji na 

której jest obecny. 

f) uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, pracach 

domowych i ćwiczeniach. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy 

ustalić z nauczycielem. 

g) jeżeli podczas jakichkolwiek form sprawdzania wiedzy uczeń dopuścił się oszustwa i ściągał, otrzymuje 

ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

h) uczeń , który opuści powyżej 50% zajęć w półroczu , nie będzie klasyfikowany. 

 

 

Ocena śródroczna i ocena roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Najważniejsze są testy 

sprawdzające , kartkówki i odpowiedzi ustne . 

 

 


