
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA: HISTORIA WOS 2021/2022 

 

Ocenianie będzie jawne i dokonywane w oparciu o skalę obowiązującą w WZO PSP 33 

Oceny wystawiane będą uzasadniane 

Kryteria oceniania i forma testu pisemnego będzie omówiona z tygodniowym wyprzedzeniem 

Osiągnięcia ucznia oceniane będą za pomocą następujących narzędzi: 

 

1.Testy pisemne z zadaniami: 

– otwartymi (teksty z luką, krótkie odpowiedzi, praca z tekstem źródłowym) 

– zamkniętymi (na dobieranie, wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz). 

 Testy obejmujące dział materiału zapowiedziane będą tydzień przed ich terminem. Uczniowie są 

zobowiązani do uczestniczenia w teście we wspólnie ustalonym dniu. Nieobecność może być 

usprawiedliwiona chorobą ucznia potwierdzoną przez lekarza lub rodziców. Jeżeli uczeń nie mógł 

pisać testu z całą klasą z przyczyn usprawiedliwionych powinien napisać test w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, który jest ostateczny. Poprawa oceny niedostatecznej jest dobrowolna. 

Nieuzasadniona nieobecność ucznia pozbawia go możliwości uzupełnienia testu co ma wpływ na 

ocenę semestralną. 

 

 2.Materiały źródłowe - teksty źródłowe - oceniana będzie praca z tekstem źródłowym na lekcji za 

pomocą plusów - materiały kartograficzne (znajomość mapy historycznej)- mapki konturowe na 

testach lub kartkówkach, odpowiedź ustna - praca z materiałem ikonograficznym, statystycznym, 

wykresy, tabele itp. 

 

3.Kartkówki z ostatnich trzech lekcji - są obowiązkowe i zapowiedziane, do 20 minut 

 

4.Odpowiedzi ustne sprawdzające umiejętności ucznia w zakresie rozumienia problemu, związków 

przyczynowo – skutkowych, postaw i przekonań Na odpowiedź ustną składa się zawartość 

merytoryczna, argumentacja, stosowanie języka historycznego i sposób prezentacji. 

 

5.Prace pisemne na lekcjach i w domu na określony temat. Prace te pozwolą utrwalić wiedzę zdobyta 

na lekcji i poszerzyć wiadomości z zakresu omawianych wydarzeń. 

  

6.Aktywność na lekcjach (uczestnictwo ucznia w procesie dydaktycznym) Za aktywny udział w lekcji 

będzie przyznawany plus( + ). Trzy plusy powoduje wpisanie do dziennika oceny bardzo dobrej. Brak 

pracy i uwagi w czasie lekcji powoduje wstawienie znaku minus (-). Trzy minusy to ocena 

niedostateczna. 

 

7.Praca w grupach (uwzględniająca samoocenę ucznia) - polega na efektywnym współdziałaniu w 

zespole, planowaniu i ocenianiu własnego uczenia się, skutecznym porozumiewaniu się w różnych 

sytuacjach i rozwiązywaniu problemów. 

 

8.Praca długoterminowa (np. projekt edukacyjny, portfolio, sprawozdanie z muzeum, referat w 

formie autoprezentacji) Oceniana będzie samodzielna praca w której uczeń zgromadził różne źródła 

informacji i odpowiednio je wykorzystał. 

 

9.Prowadzenie zeszytu przedmiotowego - oceniana będzie systematyczna praca w ćwiczeniach i 

zeszycie 

10.Aktywna praca w zajęciach koła historycznego, osiągnięcia w konkursach - wpływ na ocenę 

ucznia ma także jego wykraczająca poza program nauczania aktywność, praca w kołach 

zainteresowań, udział i sukcesy w konkursach 



 

 

ZASADY OGÓLNE OCENIANIA 

 

1.Uczeń na lekcji powinien posiadać podręcznik i zeszyt przedmiotowy (ćwiczenia) ich brak należy 

zgłosić przed lekcją w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje minusa(-) 

 

2.Uczeń może być nieprzygotowany (np.) do lekcji dwa razy w semestrze z historii i z wiedzy 

o społeczeństwie bez uzasadnionego powodu, fakt ten należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Nie 

dotyczy to zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów oraz nieprzygotowania spowodowanego 

dłuższą niż tydzień usprawiedliwioną nieobecnością w szkole. W innych sytuacjach 

nieprzygotowanie do lekcji oznacza ocenę niedostateczną. 

  

3.Uczeń jest zobowiązany do nadrobienia i uzupełnienia wiadomości oraz notatek z lekcji które 

opuścił zgodnie z WZO 

 

4.System oceniania aktywności za pomocą plusów i minusów obowiązuje podczas lekcji 

 

5.Oceny ndst można poprawić zgodnie z zasadami WZO 

 

6.Według średniej ważonej: 

– ocena dominująca to ocena ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi. 

– ocena wspierająca to ocena z pozostałych form oceniania 

– ocenie podlegają różnorodne formy aktywności ucznia, a liczy się przede wszystkim wiedza, 

umiejętności i praca przez dany okres. 

 

Średnia ważona wspiera nauczyciela w ocenie semestralnej i końcoworocznej 

 

Prace pisemne ucznia są do wglądu dla rodzica w obecności nauczyciela bez kserowania 

 

 


