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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM 

 
Podstawą prawną jest Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

I. Zasady opracowywania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania: 

 
a)wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach 

kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, 

rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania; 

b)Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w zespołach przedmiotowych na bazie obowiązujących 

podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla 

danego etapu kształcenia; 

c)w szkole przyjmuje się następujący system klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań: 

 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

Wiadomości Zapamiętywanie wiadomości 

Zrozumienie wiadomości 

Wymagania konieczne (K) 

Wymagania podstawowe (P) 

Umiejętności Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach 

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 

Wymagania rozszerzające (R) 

Wymagania dopełniające (D) 

 

     d) treści wykraczające poza wymagania problemowe stanowią odrębną kategorię, są to 

          wymagania wykraczające (W); 

    e)  przy ustaleniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria: 

 

Stopień wymagań Zakres celów 

K Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł. 

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości. 

P Uczeń potrafi wytłumaczyć wiadomości, streścić, uporządkować, zinterpretować je, 

uczynić podstawą prostego wnioskowania. 

R Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. 

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się 

wiadomościami według podanych mu wzorów. 

D Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, 

dokonywanie analizy i syntezy zadań problemowych. 

Uczeń potrafi rozwiązać oryginalne zadanie. 

 

    f) zakres wymagań: 

 

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające  Stopień 

- - - - ndst. 

+ - - - dop. 

+ + - - dst. 

+ + + - db. 

+ + + + bdb. 

 wymagania wykraczające  cel. 
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II. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

 
1. Formy i metody: 

 odpowiedź ustna; 

kartkówka (krótkie 10 i 15 minutowe sprawdziany pisemne, pozwalające na bieżąco ocenić stopień 

przyswojenia materiału), 

klasówki (całogodzinne lub dłuższe sprawdziany pisemne pozwalające ocenić stopień przyswojenia całego 

działu programu lub wiadomości z całego roku nauki); 

pisemne opracowanie danego tematu w domu, wygłoszenie przez ucznia bądź grupę uczniów referatu 

(sprawdzenie samodzielności w opracowywaniu poszczególnych tematów); 

sprawdzian wykonania zadania domowego; 

test; 

arkusz gimnazjalny w klasach III  

 

Prace pisemne, oceniane w systemie punktowym, przelicza się poprzez skalę procentową 

    w sposób następujący: 

    1) 100% - 90%     bardzo dobry, 

    2) 80% - 89%       plus dobry, 

    3) 70% - 79%       dobry, 

    4) 60% - 69%       plus dostateczny, 

    5) 50% - 59%       dostateczny, 

    6) 40% - 49%       dopuszczający, 

    7) 0% - 39%         niedostateczny. 

Punkty dodatkowe i ocena plus bardzo dobry oraz celujący mogą być przyznawane 

    wyłącznie tym uczniom, którzy spełniają kryteria oceny bardzo dobrej. 

 

 

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów cechuje: obiektywizm, konsekwencja, systematyczność i 

jawność; 

 sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi; 

prace klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień wcześniej; 

każda praca klasowa poprzedzana jest lekcją powtórzeniową; 

termin oddawania prac pisemnych uczniom po sprawdzeniu wynosi 14 dni; 

najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych; 

z jednego lub kilku działów materiału programowego należy przeprowadzić pomiary sumatywne (test, praca 

klasowa). 

 

3. Częstotliwość sprawdzania: 

na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie do niej uczniów; 

systematycznie sprawdzane są prace domowe; 

szczegółowe wagi ocen określone są przez przedmiotowe systemy oceniania opracowane przez zespoły 

przedmiotowe zgodnie z WSO; 

jeżeli przedmiot jest realizowany w jednej lub w dwóch godzinach tygodniowo, to ocenę semestralną 

wystawiamy z co najmniej 3 cząstkowych ocen, w tym minimum 

 z jednej pracy pisemnej i co najmniej jednej ustnej odpowiedzi; 

jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż dwóch godzinach tygodniowo, ocenę semestralną lub roczną 

wystawiamy z co najmniej czterech ocen cząstkowych, w tym minimum z dwóch prac pisemnych; 

do dnia pierwszej wywiadówki każdy uczeń z każdego przedmiotu powinien być oceniony co najmniej jeden 

raz. 
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4. Ustalanie oceny: 

4.1. uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę; 

4.2. ocenę osiągnięć uczniów wyraża się w skali stopniowej od 1 do 6, przy czym: 

a) za kartkówki, zadania domowe, referaty, ustne odpowiedzi z bieżących lekcji uczeń otrzymuje stopień z 

„wagą 1” 

b) za sprawdziany, zadania klasowe, ustne odpowiedzi z powtórzeniowych lekcji, ćwiczeniowe arkusze 

gimnazjalne  uczeń otrzymuje stopień z „wagą 2” 

a) wzór ustalający ocenę semestralną (końcoworoczną) – z uwzględnieniem wszystkich ocen: 

 

(suma stopni wagi I)+(suma stopni wagi II)· 2 
                                  (liczba stopni wagi I)+(liczba stopni wagi II) 

 

b) 

 

Wynik Stopień semestralny lub roczny Wynik Stopień semestralny lub roczny 

0 – 1,75 Ndst. 3,6 – 4,5 db. 

1,76– 2,5 Dop. 4,6 – 5,5 Bdb. 

2,6 – 3,5 Dst. 5,6 – 6,0 Cel. 

 

5.Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów: 

uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny w terminie 7 dni od daty jej otrzymania; 

po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i ich poprawy; 

uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe; 

uczeń nieobecny na pracy pisemnej, ale usprawiedliwiony, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni, ale tylko jeden raz; 

uczeń nieobecny na sprawdzianie lub innej formie kontroli jest zobowiązany do zaliczenia go na najbliższej 

lekcji lub w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela, a w przypadku nieprzystąpienia otrzymuje ocenę 

niedostateczną; 

uczniowie, którzy mają kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą zwrócić się o pomoc 

nauczyciela danego przedmiotu; 

samorząd klasowy może organizować pomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce. 

 

 6. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów: 

dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+” i „-”; 

oceny „wagi 1” wpisywane są w dzienniku kolorem czarnym lub niebieskim, oceny „wagi 2” kolorem 

czerwonym lub zielonym. 

 

7.Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach: 

oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); 

uczeń jest informowany o ocenie w momencie jej wystawienia; 

sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca sierpnia 

danego roku szkolnego; 

na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić; 

rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach na spotkaniach, minimum trzy razy w roku szkolnym; 

na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele są zobowiązani do ustnego 

poinformowania uczniów i rodziców w formie pisemnej o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie 

tego faktu w dzienniku lekcyjnym; 

na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, nauczyciele przedmiotów i 

wychowawcy klas (o ocenach z zachowania) są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych 

ocenach. 
  



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzozowie 
ul. Prof. W. Pańki 2 ; 36-200 Brzozów;  Tel/fax. 013 4341774; 0134340980 ; NIP: 6861686611 

e-mai:lobrzozow@gmail.com ;www.lobrzozow.edupage.org 

4 

 

 

III. Kryteria oceny. 
 

Obowiązują następujące kryteria oceniania indywidualnych wyników rocznych w zakresie wiadomości i 

umiejętności. 

 

Ocena celująca 
Uczeń posiada wiedzę historyczną wykraczającą w wyraźny sposób poza podstawy programowe; jego zasób 

wiedzy i umiejętności świadczy o wyraźnych i sprecyzowanych uzdolnieniach humanistycznych; czynnie 

uczestniczy w lekcjach; prezentuje dociekliwość podczas rozwiązywania problemów historycznych; 

wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów; starannie wykonuje zadania; uczestniczy i osiąga sukcesy w 

szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach. 

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń w pełni przyswoił wiadomości objęte podstawą programową; wykazuje zainteresowanie przedmiotem; 

uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach; wykorzystuje różne źródła wiedzy; potrafi 

skorelować ją z wiedzą z pokrewnych przedmiotów; aktywnie uczestniczy w lekcjach; starannie wykonuje 

dodatkowe zadania wykraczające poza podstawowe wymagania programowe. 

 

 

Ocena dobra 
Uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki; poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności i 

wymagające opanowania umiejętności przewidzianych programem; wykazuje aktywność na lekcjach. 

 

Ocena dostateczna 
Uczeń wykazuje średnie opanowanie materiału przewidzianego programem; wiedza jest wyrywkowa i 

fragmentaryczna; nie łączy wydarzeń historycznych w logiczne ciągi; poprawnie wykonuje zadania przy 

pomocy nauczyciela; aktywność na lekcji jest sporadyczna. 

 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń wykazuje spore luki w wiadomościach objętych programem, przy czym mógłby je uzupełnić przy 

znacznej pomocy nauczyciela; jest bierny na lekcji, ale jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste 

zadania, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. 

 

Ocena niedostateczna 
Luki w wiadomościach posiadanych przez ucznia są trudne do uzupełnienia; notorycznie nie przygotowuje się 

do lekcji; nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela; odznacza się 

brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji. 

 

IV. Klasyfikowanie. 

 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: 
śródroczne za I semestr, 

roczne za rok szkolny. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia . 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w 

danym roku szkolnym. 

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowego i klasyfikacyjnego są określone 

w WSO. 

5. Pytania egzaminacyjne do egzaminu poprawkowego układa nauczyciel danego przedmiotu, a zatwierdza 

Dyrektor szkoły. 

6. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
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muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji. 

 

V. Podwyższenie oceny. 

 
Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny końcoworocznej po spełnieniu poniższych warunków: 

obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych; 

obowiązkowe zaliczanie w terminie prac pisemnych. 

Podwyższenie oceny jest możliwe o jeden stopień. 

Uczeń rozwiązuje pisemny test sprawdzający wiadomości i umiejętności przewidziane do opanowania w danym 

roku nauczania. 

Tryb i zasady składania prośby o możliwość podwyższenia oceny określa Statut Szkoły. 

 

 
 


