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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII       

Kl. 2kA8 

Nauczyciel -Milena Herman-Sarlej 
 

 

Przedmiotowy system oceniania z Historii 
 

System oceniania z historii został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

(WSO) przyjętego w Zespole Szkół Budowlanych  w Rybniku. W odniesieniu do zagadnień nieujętych w 

niniejszym dokumencie obowiązuje WSO. 
 

I.ZASADY OGÓLNE: 

1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych  

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, oraz przedstawia uczniom zasady  

przedmiotowego systemu oceniania. 

2.Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

3.Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów). 

4.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (jak i jego rodzic – w razie życzenia)otrzymuje do  

wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

5.Oceny klasyfikacyjne ustala się w terminach i skali określonej w WSO. 

6.Przedmiotem oceny są:  

a)posiadane wiadomości i umiejętności ucznia, w tym umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych,  

map, ilustracji, danych statystycznych, umiejętność oceniania postaci i wydarzeń,  

b)przejawy aktywności intelektualnej, min. poprzez udział w dyskusjach, prace w grupie, samodzielnie  

przygotowane referaty,  
c)umiejętność gromadzenia informacji z różnych źródeł (w tym prasa, telewizja, Internet), 

d)umiejętność formułowania własnego zdania w mowie i piśmie.  

II. OCENĘ BIEŻĄCĄ UCZEŃ OTRZYMUJE ZA: 

1. Prace pisemne: 

a) zadania domowe:                                                                                                                                                   
- w formie dłuższej lub krótszej wypowiedzi (referatu, opisu, notatki, wypracowania, albo w formie  
odpowiedzi na postawione pytania); w zależności od rodzaju pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę, lub „+”, 

- przy ocenie pisemnej pracy domowej uwzględnia się: zgodność z tematem pracy, poprawność merytoryczną,  

zawartość rzeczową, wkład pracy ucznia, kreatywność, spójność językową oraz poprawność ortograficzną, 

- nie przewiduje się poprawy ocen z prac domowych. 

b) kartkówki: 

- obejmują materiał z kilku poprzednich lekcji – od 1 do 3, 
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- kartkówki nie muszą być przez nauczyciela zapowiadane wcześniej, 

- ocena z kartkówki nie podlega poprawie, chyba że nauczyciel podejmie inną decyzję, 

- w razie nieobecności uczeń zobowiązany jest poddać się tej formie sprawdzenia wiadomości na zasadach  

  określonych przez nauczyciela. 

c)  ćwiczenia z podręcznikiem, ćwiczenia z tekstami źródłowymi: 

- obejmują większą partię materiału (zazwyczaj dany dział), 

- powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

- w przypadku nieuczestniczenia w ćwiczeniu, bez względu na przyczyny, uczeń ma  obowiązek poddać się  

tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez nauczyciela terminie, niepoddanie się tej formie  

sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne  z wystawieniem oceny niedostatecznej, 

- uczeń, który otrzymał z ćwiczenia ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy w terminie wyznaczonym  

   przez nauczyciela, ocena z poprawy jest odnotowana w dzienniku obok pierwszej oceny to jest  

niedostatecznej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej; ocenę można  

poprawiać tylko raz. 

 

d) sprawdziany pisemne:  

- sprawdziany obejmują większą partię materiału (zazwyczaj dany dział), 

- sprawdzian powinien być zapowiedziany co najmniej tydzień przed terminem jego przeprowadzenia, 

- w przypadku nieuczestniczenia w pisemnym sprawdzianie, bez względu na przyczyny, uczeń ma  

obowiązek poddać się tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez nauczyciela terminie,  

niepoddanie się tej formie sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej, 

- uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy w terminie 

  wyznaczonym przez nauczyciela, ocena z poprawy jest odnotowana  w dzienniku obok pierwszej oceny  

to jest niedostatecznej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej; ocenę  

można poprawiać tylko raz. 

2. Wypowiedź ustna, w tym przygotowanie i wygłoszenie referatu:  

- uczeń powinien przynajmniej raz w semestrze uczestniczyć w tej formie sprawdzania wiadomości  

i umiejętności, 

- w odpowiedzi ustnej ucznia ocenie podlega: zawartość merytoryczna wypowiedzi, w tym posługiwanie  

się terminologią przedmiotową, kompozycja logiczna i spójność rozwiązania, umiejętność uzasadniania  

i argumentowania, formułowania myśli, wyrażania sądów i opinii, jasność i precyzyjność wypowiedzi,  

poprawność językowa, 

- wypowiedź ustna ucznia na lekcji dotyczy materiału programowego z trzech ostatnich lekcji  

(rekapitulacja wtórna), w uzasadnionych przypadkach ocenie podlega również wypowiedź na temat  

bieżącej lekcji (rekapitulacja pierwotna), 

- wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela, 

- oceny z odpowiedzi poprawiamy następną oceną. 

3. Aktywność ucznia na lekcji: 

- uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności  

edukacyjne podejmowane na zajęciach przedmiotowych, 

- za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi,  pracę w grupie, zgłaszanie  

pomysłów i rozwiązań postawionych problemów – uczeń może otrzymać plusa „+”, albo za szczególne  

zaangażowanie nawet ocenę dobrą lub bardzo dobrą wpisaną do dziennika; otrzymane trzy plusy  

w semestrze skutkują na koniec każdego semestru oceną bardzo dobry, dwa plusy – oceną dobry, jeden  

plus w rozliczeniu semestralnym daje ocenę dostateczną, 

- brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez nauczyciela, oraz  

niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania może skutkować oceną niedostateczną wpisaną na danej  

lekcji do dziennika. 

III. OCENY -Dla sprawdzianów pisemnych, sprawdzianów w formie on-line/testów/quizów 



3 

 

wprowadza się kryteria procentowe: 
100% - 98 % - stopień celujący  

97,99% - 90% - stopień bardzo dobry 

 89,99% - 75% - stopień dobry 

 74,99% - 50% - stopień dostateczny 

 49,99% - 30% - stopień dopuszczający 

 29,99% - 0% - stopień niedostateczny 
 

 

IV. INNE POSTANOWIENIA: 

1.Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika, oraz zeszytu  

przedmiotowego na każdej lekcji przedmiotu. 

2.W wypadku opuszczenia przez ucznia ponad 50% zajęć lekcyjnych z historii, i braku podstaw do  

wystawienia oceny uczeń nie jest klasyfikowany. 

3.W przypadkach uzasadnionych, na przykład długiej choroby, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim  

na piśmie, uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji. W takich wypadkach uczeń ma jednak  

obowiązek uzupełnić braki wiedzy i notatki w zeszycie w możliwie szybkim czasie. 

4. Osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych mogą podwyższyć ocenę śródroczną lub roczną. 

5. Zadania domowe i opracowania samodzielne będą sprawdzane wyrywkowo, za ich brak uczeń  

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6.Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku przygotowania się do kolejnych zajęć (uczeń może  

odpowiadać lub pisać sprawdzian, kartkówkę, ćwiczenie). 

7. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną na pierwszy semestr ma obowiązek zaliczyć na  

pozytywną ocenę materiał nauczania z I semestru w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. 

8.Termin podania wyników z prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu  

     przeprowadzenia. 

9. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają wymagania edukacyjne dostosowane do 

swoich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych nie ogranicza treści podstawy programowej. 

 

► Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią):  

  - uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat, 

  - w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne naprowadzanie, dawanie więcej czasu na przypomnienie  
     nazw, terminów, 

 - podczas uczenia stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie, 

 - wprowadzanie w nauczaniu metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk,  
   wzrok, słuch), używanie wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicanie procesu nauczania, 

 - zróżnicowanie formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie  
    pisemnych odpowiedzi ucznia, 

 - przeprowadzanie sprawdzenia wiadomości ustnie z ławki, niekiedy nawet odpytywanie indywidualnie,  

 - częste  ocenianie prac domowych bez uwzględniania poprawności ortograficznej, 

 - prośba, aby uczeń sam przeczytał głośno swoją pracę lub przepytanie go ustnie z tego zakresu materiału, 

 - nakłanianie ucznia do pisania drukowanymi literami. 

► Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi: 

- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu  

można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany  

materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi), 

- pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na małe części,  

wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie), 
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- wspomaganie rozumienia treści tekstów czytanych samodzielnie poprzez pytania dodatkowe, wskazówki, 

- podawanie poleceń w prostej formie, 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,  

-unikanie pytań problemowych, przekrojowych,  

-odrębne instruowanie ucznia, zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie. 

- przygotowanie klasy do zrozumienia sytuacji kolegi czy koleżanki i podanie wzorów zachowań 

wspierających, oraz integrujących. 

 

► Uczniowie szczególnie uzdolnieni: 

- indywidualizacja, stopniowanie trudności, 

- powierzanie odpowiedzialnych ról, 

- tworzenie takich sytuacji dydaktycznych, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem satysfakcji, 

- wspieranie kreatywności i samodzielności ucznia we wszystkich obszarach nauczania, 

- zachęcanie do pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej np. udziału w konkursach, olimpiadach, projektach,    

  również pomocy  kolegom o mniejszych możliwościach intelektualnych, 

- zaangażowanie ucznia w tworzenie pomocy dydaktycznych, 

- otwartość na inicjatywy i pomysły ucznia. 

 

V.WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: 

 

Kryteria ustalania ocen: 
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: wyróżnia się wiedzą i jej praktycznym 
wykorzystaniem, umiejętnościami, oraz zaangażowaniem w realizacji projektów i prac. 
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: bardzo dobrze opanował umiejętności 
i wiedzę z zakresu materiału programowego, biegle i poprawnie posługuje się terminologią 
historyczną, biegle i bezpiecznie obsługuje mapę, samodzielnie rozwiązuje 
problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych. 
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu 
materiału programowego, posługuje się terminologią historyczną, poprawnie i 
 obsługuje mapę, z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające 
w trakcie wykonywania zadań programowych. 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: w sposób zadawalający opanował 
umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, zna terminologią historyczną, 
ale ma trudności z jej zastosowaniem, poprawnie korzysta z mapy, nie 
potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, 
nawet z pomocą nauczyciela. 
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: częściowo opanował umiejętności 
i wiedzę z zakresu materiału programowego, częściowo zna terminologią historyczną, 
ale nie potrafi jej zastosować, ma problemy z korzystaniem z mapy, zadaną pracę wykonuje 
z pomocą nauczyciela. 
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: nie opanował umiejętności i wiedzę 
z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii historycznej, nie potrafi korzystać z 
mapy. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianuw przypadku swojej nieobecności, a także 
prawo do jednokrotnej poprawy oceny zesprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. 
 

 

 

 

 


