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Przedmiotowe Zasady Oceniania - HISTORIA 

 

      PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-IV  

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha.  

 

Oceniamy:  

Wiadomości i umiejętności, których zakres wyznacza podstawa programowa  

oraz realizowane programy nauczania historii. 

 

    PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA 

     Uczeń ma obwiązek posiadania zeszytu przedmiotowego i podręcznika. W zeszycie 

     powinien sporządzać notatki z lekcji, które nie mogą mieć formy zapisu elektronicz- 

     nego, chyba, że wynika to z dostosowania wymagań edukacyjnych. 

 

Uczeń ma  obowiązek  regularnego  i   aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

szkolnych, a jeśli byłby nieobecny, powinien pokazać nauczycielowi 

uzupełniony plan lekcji z okresu nieobecności i własne notatki, gdy już 

uczęszcza do szkoły np. po chorobie.  

 

Uczeń ma obowiązek przygotowywania prac domowych po każdej 

lekcji oraz prac domowych na ocenę typu wypracowanie czy 

prezentacja, na którą ma tygodniowy lub dwutygodniowy czas 

przygotowań. 

 

Uczę ma prawo do zdybywania wiedzy, uzasadniania ocen przez 

nauczyciela, poprawiania ocen niedostatecznych, nieprzygotowań. 

 

W przypadku, jeżeli zajęcia przedmiotowe odbywają się raz w tygodniu, uczeń ma 

prawo do zgłoszenia  jednego  nieprzygotowania. Jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się 

dwa  i więcej razy w tygodniu, można zgłosić dwa nieprzygotowania przed 

rozpoczęciem lekcji. Nie dotyczy to prac klasowych, lekcji powtórzeniowych, prac 

domowych typu wypracowanie, recenzja, prezentacja, referat (termin znany z 

wyprzedzeniem czasowym). 

 

 

Sposoby i formy sprawdzania wiedzy orazumiejętności uczniów 

 

Prace pisemne:  

- sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące obszerny zakres materiału, np. 

całą epokę czy stulecie, przeprowadzane są po wcześniejszym zapowiedzeniu w 

terminie zgodnym ze Statutem Szkoły.  

- kartkówki obejmujące tematykę dwóch lub trzech tematów – niezapowiedziane  

- pisemne prace domowe: karty pracy, sprawozdania, wypracowania – poziom    

rozszerzony, recenzje książek popularno-naukowych lub filmów 
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- testy kompetencji – poziom rozszerzony   

 

Praca na lekcji:  

- analiza tekstów źródłowych - indywidualnie lub podczas pracy grupowej  

- rozwiązywanie arkuszy maturalnych – poziom rozszerzony  

- udział w dyskusji, spontaniczne zabieranie głosu na lekcji tzw aktywność    

- referaty, prezentacje wygłoszone przez ucznia lub grupę jako efekt zespołowej 

pracy na lekcji - wygłoszone, a nie przeczytane!  

- przygotowanie i realizowanie projektów 

- ustne odpowiedzi z trzech ostatnich tematów lub partii materiału określonego 

wcześniej przez nauczyciela 

 

Nieobecności ucznia na pracy klasowej 

 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej uczeń na 

pierwszej lekcji po nieobecności ustala z nauczycielem termin napisania zaległej 

pracy, co ostatecznie następuje w ramach konsultacji.  

 

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel może sam ustalić termin 

napisania zaległej pracy bez wcześniejszego uprzedzenia ucznia.  

W obu przypadkach prace oceniane są tak samo 

 

 

Możliwości poprawy uzyskanych ocen z prac klasowych 

 

O możliwości i formie poprawy decyduje nauczyciel, np. w przypadku dużej ilości 

ocen niedostatecznych na sprawdzianach.. 

  

Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej. Uczeń 

zobowiązany jest do napisania wszystkich prac pisemnych w semestrze. Uczeń 

powinien poprawić ocenę niedostateczną w tym wypadku nie później niż w ciągu 

dwóch tygodni od wstawienia ocen do dziennika Librus dla całej klasy.  

 

Uczeń, który nie stawi się w uzgodnionym/wyznaczonym terminie na konsultacje 

otrzymuje wpis „brak zadania” z komentarzem „uczeń nie skorzystał z możliwości 

poprawy w wyznaczonym terminie”.  

 

W powstałej sytuacji uczeń ma możliwość ponownego przystąpienia do poprawy 

przed klasyfikacją śródroczną/roczną. O możliwościach i formach poprawy innych 

ocen cząstkowych decyduje nauczyciel w zależności od indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

 

Termin oddania sprawdzonych i ocenionych prac klasowych przez nauczyciela 

wynosi maksymalnie 15 dni roboczych. 
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Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie minimum trzech ocen 

cząstkowych w danym okresie. 

 

Zaproponowana ocena może być obniżona w przypadku rażących zaniedbań ucznia 

w nauce, polityki unikania zajęć oraz ocen niedostatecznych uzyskanych po 

wystawieniu oceny przewidywanej bądź nie otrzymaniu ocen wymaganych (co 

odnotowuje się w dzienniku jako bz – brak zadania). 

 

ZASADY POPRAWY OCENY NIEDOSTATECZNEJ W I ŚRÓDROCZU 

 

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z klasyfikacji śródrocznej, to ma 

obowiązek zaliczyć wymagane sprawdziany, kartkówki i karty pracy w terminie do 30 

marca zgodnie z zasadami WZO. Formę zaliczenia określa nauczyciel. 

 

Jeśli uczeń nie zaliczył w ciągu roku szkolnego jednego z okresów (mimo podjęcia 

przez niego prób poprawy) wówczas ocena roczna jest ustalana zgodnie z zasadami 

określonymi dla tej sytuacji w WZO &53 pkt.1 

 

 

ZASADY I KRYTERIA OCENY Z ODPOWIEDZI USTNEJ 

 

1. Uczeń odpowiada z trzech ostatnich tematów/zagadnień, chyba, że nauczyciel  

zapowie konieczność przygotowania się z większej ilości zagadnień. 

 

2. Pytania pomocnicze są traktowane jako odpowiedź z pomocą nauczyciela na 

ocenę dopuszczającą. 

 

3. Nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę 
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Ocenianie prac w trakcie semestru na poziomie podstawowym 
 
 

Ocena: niedostateczny - 0% - 39% 

Ocena: dopuszczający - 40% - 54% 

Ocena: dostateczny - 55% - 70% 

Ocena: dobry - 71% - 84% 

Ocena: bardzo dobry - 85% - 95% 

Ocena: celujący - 96-100% i wiadomości wykraczające poza 
program. 

 

 

Ocenianie prac w trakcie semestru na poziomie rozszerzonym 

 

Ocena: niedostateczny - 0 % - 44% 

Ocena: dopuszczający - 45% - 59% 

Ocena: dostateczny - 60% - 75% 

Ocena: dobry - 76% - 87% 

Ocena: bardzo dobry - 88% - 96% 

Ocena: celujący - 97-100% i wiadomości wykraczające poza 
program. 

 

                 Oceny śródroczne i roczne: 

 

Oceny: niedostateczny: 0      – 1,84 

  dopuszczający: 1,85 – 2,69 

      dostateczny: 2,79 -- 3,59 

                dobry: 3,60 – 4,59 

             bardzo dobry: 4,60 –  5,49 

           celujący: 5,50 –  6,00 

 

                          Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z poziomu 

wymagań koniecznych. 

 Ocena dopuszczająca 

Uczeń ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, sytuuje 

najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni, rozpoznaje związki przyczynowo 

skutkowe, przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i 

pisemnej, w stopniu podstawowym posługuje się pojęciami historycznymi, mapa 

historyczną, określa rodzaj źródła historycznego, odszukuje najważniejsze informacje 
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w źródle pisanym, tabeli, wykresie, schemacie, formułuje ustne i pisemne wypowiedzi  

w sposób komunikatywny, 

Ocena dostateczna 

Uczeń ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, selekcjonuje 

podstawowe fakty, wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe, odnajduje 

najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach historycznych, dokonuje ich 

wspólnej analizy, poprawnie posługuje się mapą fizyczna oraz polityczną, odróżnia 

fakty od opinii, przeprowadza podstawowe rekonstrukcje genezy, mechanizmów 

przebiegu oraz konsekwencji wybranego zjawiska z jednej płaszczyzny procesu 

historycznego, samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i 

pisemnej, poprawnie posługuje się językiem polskim oraz podstawowymi pojęciami 

historycznymi,   

Ocena dobra 

Uczeń ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, 

potrafi się nimi posłużyć w typowych sytuacjach, poprawnie i swobodnie wypowiada 

się, adekwatnie posługuje się pojęciami historycznymi, wyjaśnia ciąg przyczynowo – 

skutkowy wydarzeń, analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach, 

przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji, inspirowany przez nauczyciela 

potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności, dokonuje 

wszechstronnej rekonstrukcji genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji 

wybranego zjawiska historycznego. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego a ponadto: ma wiedzę i 

umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi 

posłużyć w różnych sytuacjach problemowych, analizuje i porównuje dane zawarte w 

różnych źródłach historycznych, potrafi je samodzielnie zinterpretować, zauważa 

rozmaite interpretacje wydarzeń i procesów historycznych, samodzielnie ocenia 

postacie, wydarzenia i procesy, aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i 

chętnie podejmuje się zadań dodatkowych, potrafi zaplanować i zorganizować prace 

swoją oraz zespołu, konstruuje wypowiedź celowo i logicznie, używa bogatego 

zasobu słownictwa historycznego, analizuje i rozważa problemy historyczne, 

formułuje problemy historyczne. 
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Ocena celująca 

Uczeń posiada bogatą wiedzę związaną z tematyką przedmiotu; znacznie 

wykraczającą poza podstawę programową; zna literaturę historyczną, potrafi 

zastosować wiedzę w różnych sytuacjach problemowych, łączy wiedzę z różnych 

dziedzin, myśli nieschematycznie, twórczo, samodzielnie rozwija swoje 

zainteresowania, startuje z sukcesami w konkursach i olimpiadach historycznych, 

samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy historyczne z wykorzystaniem 

popularnonaukowych i naukowych źródeł informacji. 

 

Warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana określają PZO i 

Statut LXIII LO  - WZO & 53 pkt 14 ppkt 2 

  Uczeń może starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana ocena, jeżeli spełni 
następujące warunki:  

a. wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są usprawiedliwione;  

b. frekwencja na lekcjach z danych zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż 80%;  

c. pisał wszystkie prace klasowe w danym okresie, a oceny uzyskane nie były niższe niż 
ocena, o którą się ubiega 

d. skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy oceny  

(np. poprawy prac klasowych, konsultacje w ramach godzin dodatkowych nauczyciela); 

 

Pracę pisemną, której celem jest podwyższenie zaproponowanej oceny,  

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.  

 

W przypadku spełnienia tych warunków uczeń poprawia dwa sprawdziany wybrane 
przez nauczyciela na ocenę wyższą niż poprzednio otrzymana. 

 

Przewidywana ocena roczna może być zmieniona w wyniku napisania przez ucznia 
sprawdzianu z wiedzy i umiejętności. Warunki, jakie musi spełnić zainteresowany uczeń  
testem tego typu określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w Statucie 
szkoły.  
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ANEKS DO SYSTEMU OCENIANIA 

W warunkach, gdy nauka jest prowadzona metodami zdalnymi przy pomocy platform 

Google Apps (Meet oraz Classrom) a także komunikatorów Messenger, Skype itp. 

następują zmiany w zakresie metod oceniania w czasie ściśle określonym przez 

Dyrekcję szkoły:  

 

1. Oceny mogą być wpisywane metodą online za prace domowe tylko o wadze 2. 

2. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi ustnych online.  

3. Sprawdzian wiedzy może odbywać się pisemnie, metodą Kahout, Quizziz oraz 

Quizlet. 

 

Opracowała  

Maria Jurzyk 

 


