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1. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z przypisanymi im  

wagami ocen w dzienniku elektronicznym : 

 

a. prace klasowe (waga od 8 do 10), 

b. sprawdziany   (waga od 6 do 7 ), 

c. kartkówki, datówki  (waga od 4 do 5), 

d. aktywność, praca na lekcji (waga od 4 do 5), 

e. odpowiedź ustna  (waga 5), 

f. zadania domowe   (waga od 2 do 3 ). 

 

2. Zasady oceniania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek: 

 

Ustala się następujące progi procentowe dla poszczególnych ocen z prac klasowych:  

1) 0 – 29% ocena niedostateczna 

2) 30% – 49% ocena dopuszczająca 

3) 50% – 69% ocena dostateczna 

4) 70% – 84% ocena dobra 

5) 85% – 99% ocena bardzo dobra 

6) 100% ocena celująca 

 

W przypadku sprawdzianów i kartkówek obowiązują następujące progi:  

1) 0 – 34% ocena niedostateczna 

2) 35% – 49% ocena dopuszczająca 

3) 50% – 69% ocena dostateczna 

4) 70% – 89% ocena dobra 

5) 90% – 99% ocena bardzo dobra 

6) 100% ocena celująca. 

 

3. Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań (na semestr) – 2 

 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne: 

 

Ocena celująca - 6 

Ocenę otrzymuje uczeń, który: - posiada szerszy zasób wiedzy niż wynikający z wymagań 

programowych; - rozumie, zgodnie ze stanem badan, związki między faktami; - swobodnie 

dokonuje uogólnień, wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela; - samodzielnie i 

sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, swobodnie posługuje się 

terminologią historyczną; - wypowiada się płynnie, konkretnie oraz poprawnie pod względem 

językowym.  

 

Ocena bardzo dobra - 5 

Ocenę otrzymuje uczeń, który: - w sposób wyczerpujący opanował wiedzę; - potrafi kojarzyć 

wiadomości oraz przekazywać je zgodnie z logicznym układem; - właściwie rozumie uogólnienia i 

związki pomiędzy zjawiskami historycznymi; - wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela; - 

umiejętnie i samodzielnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce; - w poprawny sposób 

posługuje się terminologią historyczną. 

 

Ocena dobra – 4 

Ocenę otrzymuje uczeń, który:  - opanował materiał; - jego wiadomości w danym zakresie są 

logicznie powiązane; - poprawnie rozumie związki pomiędzy wydarzeniami; - w sytuacjach 



nietypowych potrafi dokonać prostych uogólnień; - pod kierunkiem nauczyciela potrafi dokonać 

analizy przyczynowo-skutkowej i odnaleźć związki i zależności między faktami; - zna podstawowe 

pojęcia i terminy naukowe, jego odpowiedź jest spójna i poprawna pod względem językowym.  

 

Ocena dostateczna - 3 

Ocenę otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości w stopniu podstawowym; - poprawnie 

rozumie podstawowe zjawiska historyczne;  - dokonuje prostych analiz; - przy pomocy nauczyciela 

potrafi wykorzystać wiadomości do celów praktycznych;  - jego wypowiedź jest uboga w 

słownictwo przedmiotu;  - umie wyjaśniać podstawowe definicje; - potrafi wykonać proste 

ćwiczenia z mapą i tekstami źródłowymi.  

 

Ocena dopuszczająca – 2 

Ocenę otrzymuje uczeń, który: - ma wiadomości konieczne, luźno powiązane; - słabo rozumie 

uogólnienia; - nie potrafi wyjaśnić zjawisk; - nie potrafi dokonać analizy przyczynowoskutkowej; - 

stosuje wiedzę w sposób jedynie odtwórczy i tylko z pomocą nauczyciela; - posiada bardzo ubogie 

słownictwo przedmiotowe.  

 

Ocena niedostateczna – 1 

Ocenę otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań niezbędnych do otrzymania oceny 

dopuszczającej.  

 

5. Klasyfikacja semestralna i roczna  

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel kieruje się zasadami 

wyszczególnionymi w WSO. W sytuacji, gdy uczeń uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych 

form sprawdzania wiedzy i umiejętności, ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od średniej 

ważonej:  

 

ocena dopuszczająca – od 1,50  

ocena dostateczna – od  2,50  

ocena dobra – od 3,50  

ocena bardzo dobra  - od 4,50  

ocena celująca – nie obowiązuje  

 

 

6. Zmiany w PSO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie 

ewaluacji PSO i WSO oraz pojawiających się zmian w  przepisach  prawa oświatowego mających 

wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.   

 


