
Historia - przedmiotowe zasady oceniania. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. Sprawdzian (test) – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jego 

podstawie ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną i roczną 

Zasady przeprowadzania sprawdzianów (testów): 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy sprawdzianów   

(testów).  Sprawdziany planuje się na zakończenie działu. 

b) przed sprawdzianem (testem) nauczyciel podaje jego zakres programowy. 

Sprawdzian (test) może poprzedzać lekcja powtórzeniowa. 

c) sprawdzian (test) pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na 

wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.  

2.  Kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej. Nauczyciel nie 

ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki. 

Prace pisemne typu sprawdziany, testy, kartkówki  ocenia się punktowo, zgodnie z 

n/w procentowymi kryteriami punktacji: 

100% - 98% ocena celująca 

97% - 86% ocena bardzo dobra 

85% - 70% ocena dobra 

69% - 51% ocena dostateczna 

50% - 30% ocena dopuszczająca 

29% - 0% ocena niedostateczna. 

3.Odpowiedzi ustne  – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji i są oceniane za pomocą oceny  w skali ocen od oceny 

niedostatecznej do oceny celującej. 

4. Praca domowa jest pisemną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 

wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. Pracę domową uczeń 

wykonuje w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela. Przy 

wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność 

i poprawność wykonania zadań. Praca domowa jest oceniana w skali ocen od 

oceny niedostatecznej do oceny bardzo dobrej. 

5. Ćwiczenia  wykonywane na lekcji,  praca w grupach, samodzielna praca na 

lekcji w oparciu o informacje znajdujące się w podręczniku  są oceniane za 

pomocą oceny  w skali ocen od oceny niedostatecznej do oceny bardzo dobrej. 

6. Krótkie  odpowiedzi ustne podczas lekcji są oceniane na „+” i  „-”. Plusy i 

minusy są zamieniane na oceny zgodnie z zasadą: pięć plusów ocena bardo dobra, 

pięć minusów ocena niedostateczna. 

 

Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen. 

1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z 

kartkówki, sprawdzianu (testu) i odpowiedzi ustnej. Poprawa może nastąpić tylko 

raz. 

2. Poprawy sprawdzianów (testów) dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa 

tygodnie ( 14 dni) od daty oddania i omówienia pracy w formie ustalonej przez 

nauczyciela. Poprawy kartkówek uczeń dokonuje na najbliższej lekcji. 

3. W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z 

powodu nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek przystąpić do analogicznego 

sprawdzianu z tej samej partii materiału w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 

 

Podpis rodzica (prawnego opiekuna) ………………………………………………………………… 

 


