
Zasady Nauczania – historia  

Przedmiotem oceny są: 
 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 
1. USTNE: 

•  odpowiedzi ustne 
 

2. PISEMNE: 
•  prace klasowe 
•  sprawdziany 
•  kartkówki 
•  zadania domowe 
•  zadania dodatkowe – opracowania uczniowskie na wybrany temat 

 
POSTAWA – AKTYWNOŚĆ (PRACA NA LEKCJI) 
Aktywność– nagradzana jest plusami (+), 3 plusy = bdb, zapisywanymi w e- dzienniku. 
Charakterystyka pisemnych form sprawdzania wiedzy: 

 
FORMA TERMIN OBECNOŚĆ POPRAWA OCENY UWAGI 

Praca klasowa 
(test - dotyczy 
całego 
zrealizowanego 
działu) 

Termin pracy 
ustalany jest co 
najmniej 14 dni 
wcześniej i 
zapisany w 
dzienniku 
lekcyjnym 

Obecność 
obowiązkowa. W 
przypadku 
nieobecności uczeń 
ma obowiązek napisać 
pracę klasową w 
innym, uzgodnionym 
z nauczycielem 
terminie. Brak 
zaliczenia może być 
podstawą do 
wstawienia oceny 
niedostatecznej 

Możliwość poprawy po 
wcześniejszym ustaleniu z 
nauczycielem, nie później 
niż 14 dni od terminu 
właściwego. 

.Prace są 
przechowywane 
u nauczyciela 
do końca roku 
szkolnego. 

Sprawdzian 
(dotyczy trzech 
tematów) 

Termin 
sprawdzianu jest 
ustalany na 
ostatniej lekcji 

W przypadku 
usprawiedliwionej 
nieobecności na 
sprawdzianie uczeń 
może być zwolniony z 
pisania – decyzję 
podejmuje nauczyciel 

Możliwość poprawy po 
wcześniejszym ustaleniu z 
nauczycielem, nie później 
niż 14 dni od terminu 
właściwego. 

Kartkówka 
(dotyczy ostatniego 
tematu) 

Termin nie jest 
ustalany z 
uczniami 

W razie nieobecności 
uczeń nie pisze 
kartkówki w 
dodatkowym terminie. 

Nie podlega poprawie 



KRYTERIA OCENIANIA FORM SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
 

100% - ocena celująca 
90 - 99% - ocena bardzo dobra 
75 - 89% - ocena dobra 
55 - 74% - ocena dostateczna 
31 - 54% - ocena dopuszczająca 
0 - 30% - ocena niedostateczna 

 
KRYTERIA OCENIANIAZADAŃ DOMOWYCH I OPRACOWAŃ SAMODZIELNYCH 
1. Poprawność odpowiedzi. 
2. Samodzielność odpowiedzi. 
3. Poprawność ortograficzna. 
4. Estetyka pracy. 

 
TRYB USTALANIA PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z HISTORII 
Ocenę półroczną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Uczniowie i ich 
rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny. Przy ustaleniu oceny półrocznej i 
rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny ucznia, uwzględniając: 

•  poziom merytoryczny, poprawne stosowanie terminów i nazw historycznych oraz kulturę 
wypowiedzi, 

•  postępy ucznia, 
•  aktywność (pracę na lekcji), 
•  systematyczność i pilność, 
•  samodzielność pracy, 

Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze. 
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji lub uchyla się od oceniania nie może być klasyfikowany z 
przedmiotu. 
Nie ma możliwości poprawiania ocen w ostatnim tygodniu przed klasyfikacją. 
Ustalona przez nauczyciela ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w Statucie Szkoły.. 

 
SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH 
OSIĄGNIĘCIACH 

1. Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 
2. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał. 
3. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na półrocze otrzymuje uczeń i jego rodzice 

tydzień przed końcem półrocza. 
4. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, które odbywają 

się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły (wychowawcę). 
5. W zależności od potrzeb przeprowadzane są: rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne, 

wpisywane uwagi do dziennika informujące rodziców o postępach i trudnościach w nauce ich 
dzieci. 

 
 

INNE UZGODNIENIA: 
 
 

•  Oceny z odpowiedzi poprawiamy następną oceną. 
•  Uczeń, który posiada opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dotyczącą obniżonego 

poziomu wymagań w szkole podstawowej na sprawdzianach oceniany jest na podstawie liczby 
uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania: 

• Zadania domowe i opracowania samodzielne będą sprawdzane wyrywkowo. 
• Za brak zadania domowego (3 razy) uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania. 



• Prace klasowe będą sprawdzane przez nauczyciela w terminie dwóch tygodni. 
•  Poprawa prac klasowych i sprawdzianów odbywa się na lekcjach historii w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie jednego tygodnia od oddania sprawdzonych prac kontrolnych. 
• Uczeń może być zwolniony z pisania pracy klasowej z powodu wypadku losowego. 
• Wymagania mogą być zmienione na korzyść ucznia, jeżeli obniżenie wymagań jest zalecane w 

opinii Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej. 
 

% maksymalnej liczby możliwych 
do zdobycia punktów ocena 

0% – 25% niedostateczny 

26% – 45% dopuszczający 

46% – 59% dostateczny 

60% – 85% dobry 

86% - 100% bardzo dobry 
 
 

• Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowane do lekcji (nie dotyczy 
zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych). 

• Uczeń ma prawo do nie oceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 
•  Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze bez podania przyczyny 

(nie dotyczy to wcześniej zapowiadanych prac kontrolnych). Nieprzygotowanie powinno być 
zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności. Data NP będzie odnotowana w e-dzienniku. 

•  Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku przygotowania się do kolejnych zajęć (uczeń 
może odpowiadać lub pisać sprawdzian). 

•  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się 
zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych. Zeszyt powinien być 
prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić. 

• Brak zeszytu, pisemnej pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku 
lekcji. 

• Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 
•  Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 

sprawdzał jej zawartości merytorycznej, ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu 
ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów. 

•  Wszystkie oceny, które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione; przy ocenianiu nauczyciel 
uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

• Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, udział w zajęciach 
pozalekcyjnych oraz sukcesy w konkursach. 

• Obserwacja ucznia uwzględnia: 
o  przygotowanie do lekcji, 
o  prowadzenie zeszytu, 
o  wypowiedzi na lekcji, 
o  praca w grupie, 
o  posługiwanie się pomocami naukowymi (mapy, tablice graficzne, atlasy, słowniki itp.) 

podsumowywana w formie ustnej oceny opisowej na bieżąco, pod koniec każdego semestru ocena w 
dzienniku "za aktywność". 

o Inne formy aktywności: • pisanie i prezentacja referatów, • wykonywanie albumów, 
plakatów, makiet, pomocy naukowych (1 raz w semestrze), • udział w konkursach. 

• Podczas odpowiedzi ustnych obowiązują notatki z 3 ostatnich lekcji z zeszytu przedmiotowego. 



W przedmiotowym systemie oceniania z historii przyjmuje się Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 
uczniów Szkoły Podstawowej Miłowicach, które zostały wymienione w kryteriach dotyczących historii. 
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