
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA –  HISTORIA, WIEDZA I SPOŁECZEŃSTWO  

KLASY: IV, V, VI,VII, VIII  - ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJACE Z PROGRAMU NAUCZANIA: 

 

1. Na lekcji historii, Wiedzy i Społeczeństwa obowiązują zasady oceniania: systematyczna i bieżąca praca 

2. każdy uczeń ma obowiązek przychodzić na lekcję przygotowanym do pracy: posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy (32-60 kartek w 

kratkę) 

3. każdy uczeń ma obowiązek pracować w oparciu o własne podręczniki, przybory itp.; 

4. zachowanie uczniów jest zgodne z ustalonymi zasadami oraz z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły; 

5. w czasie pisania sprawdzianu uczeń nie może korzystać z niedozwolonych pomocy w żadnej formie, porozumiewać się z innymi uczniami oraz 

utrudniać pracy pozostałym. Za nieprzestrzeganie tej zasady może być obniżona ocena lub odebrana praca i wystawiona ocena niedostateczna. 

 

II. Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1. odpowiedź z ostatniej lekcji, 

2.  dłuższe wypowiedzi ustne przygotowane w domu (np. praca dodatkowa), 

3. różnego rodzaju projekty i prezentacje dotyczące, np. materiału nadprogramowego (scenki rodzajowe, fragmenty inscenizacji, prezentacje 

multimedialne  itp.), 

4. interpretacja teksów kultury, 

5. pisemne zadania domowe ( brak zadania domowego- minus, 2 minusy- ocena niedostateczna), 

6. prace klasowe (z działu), poprzedzone powtórzeniem, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej (informacja wpisana do edziennika) 

( Uczeń nieobecny usprawiedliwiony pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w wyjątkowych sytuacjach , po konsultacjach z nauczycielem 

termin może zostać wydłużony. Uczeń nieobecny nieusprawiedliwiony pisze ją na najbliższej lekcji). 

7. niezapowiedziane tzw. kartkówki z ostatniej lekcji , NIE PODLEGAJĄ POPRAWIE (traktowane jako odpowiedź ustna), 

8. praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, \prezentacje indywidualne i grupowe na forum klasy lub szkoły 

Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w ciągu półrocza szkolnego co odnotowane zostaje w postaci minusa każde kolejne nieprzygotowanie do 

zajęć powoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej. 

„Nieprzygotowanie" zgłasza się na początku lekcji i przez nie rozumie się: niegotowość do odpowiedzi ustnej,. Przy zgłaszaniu nie trzeba podawać 

przyczyny. Nie można zgłaszać nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianego wcześniej na dany dzień sprawdzaniu pisemnego czy pracy klasowej. 

 

III. Sposoby poprawiania wyników niekorzystnych oraz pomocy uczniom słabym i zdolnym: 

1. Uczniowie w terminie dwutygodniowym, mają prawo poprawić oceny niedostateczne (z testów, sprawdzianów) . W wyjątkowych sytuacjach, 

po konsultacji z nauczycielem, termin może zostać wydłużony. Nie ma możliwości poprawiania prac na tydzień przed klasyfikacją 

śródroczną lub roczną. 

2. KARTKÓWKI NIE PODLEGAJĄ POPRAWIE  

3. Uczeń może być pozbawiony możliwości poprawiania oceny, jeżeli stwierdzi się nieuczciwość ucznia (ściąganie, podpowiadanie, zmiana 

grupy na sprawdzianie, wykorzystywanie cudzych prac jako własnych - m.in. strony internetowe, 

4. Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi otrzymują pomoc nauczyciela lub pomoc koleżeńską. 

 

IV. Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami: 

1. ZGODNIE Z ZALECENIAMI PORADNI 

 

Nauczyciel za systematyczną i całoroczną lub semestralną pracę, dodatkowo za udział w szkolnych projektach edukacyjnych, konkursach 

wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, zaangażowanie w działalność szkoły tj. udział w uroczystościach patriotycznych, aktywny udział w przedstawieniach 

szkolnych, ma prawo do podwyższenia oceny. O podwyższeniu oceny decyduje nauczyciel przedmiotu.  

Podczas wystawiania oceny śródrocznej i końcowej w pierwszej kolejności, nauczyciel bierze pod uwagę kryteria ocen z: pracy klasowej, 

sprawdzianów, odpowiedzi ustnych następnie kartkówek (krótka odpowiedź pisemna z  ostatniej i przedostatniej lekcji również może być, traktowana jako 

odpowiedź ustna). 

Zasady mają charakter otwarty. W miarę potrzeb ulegną modyfikacji.    

05.09.2022/2023 r.                                                                                                             

                                       Izabela Kardela - nauczyciel historii, WOS-u 

 


