
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – HISTORIA 
I SPOŁECZEŃSTWO

System oceniania z historii i społeczeństwa wynika z wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania.

Co będziemy oceniali?

Ocenie podlegają wiedza i umiejętności ucznia w zakresie odpowiedzi ustnej, 
prac pisemnych i pracy ze źródłami historycznymi.

Jakie obowiązują kryteria oceniania wiedzy i umiejętności?

Wiedza i umiejętności uczniów oceniane będą na następujących poziomach:
K – poziom konieczny, odpowiadający ocenie dopuszczającej
P – poziom podstawowy, odpowiadający ocenie dostatecznej
R – poziom rozszerzający, odpowiadający ocenie dobrej
D – poziom dopełniający, odpowiadający ocenie bardzo dobrej
W – poziom wykraczający, odpowiadający ocenie celującej
100%  oraz zadanie dodatkowe na ocenę celującą – celujący
99% – 92% – bardzo dobry
91% – 76% – dobry
75% – 51% – dostateczny
50% – 30% – dopuszczający
29% – 0% – niedostateczny

Ocenie podlegają wypowiedzi ustne, które są wynikiem przygotowania ucznia 
do zajęć oraz dłuższe odpowiedzi na pytania nauczyciela. W ustnej odpowiedzi 
ocenie podlega:
- znajomość zagadnienia
- samodzielność wypowiedzi
- umiejętność korzystania z różnych źródeł historycznych
- umiejętność wnioskowania, kojarzenia i rozumienia procesów 
zachodzących w dziejach
- precyzja i jasność wypowiedzi

Ocenę za pracę w grupie otrzymuje cały zespół. Ocenie podlegają umiejętności:
- planowanie i organizacja pracy
- efektywne współdziałanie
- docieranie do różnych źródeł informacji
- wywiązywanie się z powierzonych zadań



Jak będą oceniane formy aktywności?

W dzienniku lekcyjnym będzie zaznaczona rubryka – aktywność. Ocenę aktywności 
(+) otrzymuje uczeń, który co najmniej trzy razy zabrał głos na lekcji. Wartość 
przeliczeniowa punktów na oceny:
5 plusów – bardzo dobry
4 plusy – dobry
3 plusy – dostateczny – wystawione tylko w przypadku, gdy nie wpływa obniżająco 
na ocenę semestralną. 
W trakcie realizacji każdego z działów programu – kartkówki, 2 – 3 w semestrze. 
Po omówieniu każdego działu programowego przewidziany jest sprawdzian 
wiadomości . O sprawdzianie uczniowie muszą być poinformowani na tydzień 
wcześniej (informacja ta zostaje odnotowana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym). 

Jakie skutki wynikają z braku pracy domowej, zeszytu, 
podręcznika?

W dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące oznakowanie:
bpd – brak pracy domowej
bz – brak zeszytu
bp – brak podręcznika

Więcej niż dwie uwagi w semestrze skutkują oceną niedostateczną. 
O braku pracy domowej, zeszytu, podręcznika uczeń ma obowiązek poinformować 
na początku lekcji. Próba zatajenia skutkuje oceną niedostateczną.

Jak zaliczyć nieobecność na sprawdzianie? Jak poprawić 
ocenę?

- uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej, pisze pracę w terminie 
ustalonym z nauczycielem, nie później jednak, niż w ciągu siedmiu dni 
od daty powrotu ucznia do szkoły
- poprawie podlegają wyłącznie treści programowe z aktualnie 
kontrolowanego materiału
- uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną lub dopuszczającą
- prace klasowe mogą być poprawiane pisemnie, jednorazowo, w 
terminie czternastu dni od daty zwrotu pracy
- w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne 
stworzenie warunków do realizacji poprawy sprawdzianu, nauczyciel może 
odmówić uczniowi prawa poprawiania uzyskanej oceny
- kartkówki obejmujące 1 – 2 ostatnie lekcje nie podlegają poprawie.



Kiedy i jak uczniowie i rodzice będą informowani o ocenach 
za prace klasowe?

Uczniowie otrzymują sprawdziany do wglądu w ciągu jednego tygodnia od momentu 
napisania pracy. Rodzicom informacji w ciągu semestru udzielają nauczyciele 
przedmiotu lub wychowawcy w każdym terminie dogodnym dla rodziców i 
nauczyciela. Oceny wpisywane są do dzienniczka (jeśli uczeń przedstawi 
dzienniczek nauczycielowi). Nauczyciel ma prawo udostępniać prace pisemne do 
wglądu tylko na terenie szkoły, w czasie wywiadówek, konsultacji indywidualnych lub 
w innym terminie ustalonym z rodzicem.

Jak rodzice informowani są o postępach ucznia?

- informacji w ciągu semestru udzielają nauczyciele przedmiotu 
lub wychowawcy w każdym terminie dogodnym dla rodziców
- nauczyciele przedmiotu na dwa tygodnie przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wpisują ołówkiem przewidywane 
oceny semestralne lub końcoworoczne
- informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i końcowych 
udziela wychowawca klasy zgodnie z par. 5 p. 4 WSO

Jakie są możliwości odwołania od wystawionej oceny 
klasyfikacyjnej?

Uczeń może przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, 
egzaminu poprawkowego, komisyjnego na zasadach określonych w WSO.


