
 

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach                          

historii w szkole podstawowej w klasach VI - VIII 
 

Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego 
programu nauczania. 

 
Przedmiotem oceny są: 

1. Wiadomości przedmiotowe zgodne z programem nauczania historii, historii  
i społeczeństwa w szkole podstawowej –„ Wczoraj i dziś” wydawnictwa nowa 

era i  kryteriami wynikającymi z podstaw programowych. 
2. Umiejętności przedmiotowe: dokonywanie prostych rekonstrukcji wydarzeń 
i faktów, analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji, porządkowanie 

faktów chronologicznie i problemowo, gromadzenie danych, dostrzeganie 
związków przyczynowo-skutkowych, porównywanie i wnioskowanie, 

wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie, 
posługiwanie się środkami technicznymi , korzystanie z różnych źródeł 

informacji np. tekstu źródłowego i map. 
3. Umiejętności ponadprzedmiotowe: praca w grupach, dyskusja, 

zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność), odpowiedzialność 
za podjęte zadania.   

 
Podstawowe zasady  PSO: 

1. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów 
podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu w 

określonym terminie ma obowiązek uczynić to w wyznaczonym przez 
nauczyciela terminie. 

3. Uczeń może poprawić ocenę uzyskaną ze sprawdzianu w ciągu dwóch 
tygodni od rozdania pracy, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, 

wpisaną obok oceny pierwotnej, poprawa jest możliwa w wyznaczonym 
przez nauczyciela terminie. 

4. Przewiduje się krótkie, nie zapowiedziane sprawdziany pisemne -
kartkówki . Kartkówki traktowane są jako bieżące sprawdzenie 

wiadomości. 
5. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.  

6. Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić  nieprzygotowanie do lekcji bez 
podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).  

7. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnorodnych form aktywności, 
w celu poprawienia oceny. 

 

 



 

Kryteria wymagań na daną ocenę. 
1. Z kryteriami oceny wiadomości i umiejętności zostali zapoznani uczniowie 

według nich są oceniani.  
2. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej (sprawdziany, kartkówki, zadania 

domowe, referaty): 
-  zrozumienie tematu                                         

-  stopień wyczerpania materiału                         
-  sposób prezentacji jako umiejętność posługiwania się wiedzą i pojęciami, 

selekcja materiału rzeczowego, logiczne wiązanie faktów, dostrzeganie 
związków przyczynowo-skutkowych, analiza, porównywanie, wyjaśnienie, 

uogólnienie, własna ocena, prawidłowa interpretacja tekstu źródłowego, 
identyfikacja znaków ideograficznych z wydarzeniami umieszczonymi na 

mapie                                                                  
 

3. Sprawdziany pisemne punktowane ocenia się według zasady: 

a) ocena bardzo dobry   - 91% - 100%  pkt 
b) ocena dobry               - 75% - 90% pkt 

c) ocena dostateczny     - 51% - 74% pkt 
d) ocena dopuszczający - 31% - 50% pkt 

e) ocena niedostateczny -      do 30% pkt 
f)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska maksymalną liczbę 

punktów oraz dodatkowo  rozszerza swoje odpowiedzi (jego wiedza 
wykracza poza program nauczania).  

g)  pisemne prace uczniów są gromadzone przez nauczyciela. Ma do nich 
wgląd uczeń i rodzic. 

 
4. Kryteria ocen wypowiedzi ustnych: 

a) celujący (6) – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza 
obowiązujący program nauczania, zawiera treści pozaprogramowe – 

własne przemyślenia i oceny.  
b)  bardzo dobry (5) – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, 

swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi.  
c) dobry (4) – odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość 

wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie 
wyczerpuje zagadnienia.  

d) dostateczny (3) – uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, 
odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują 

nieliczne błędy rzeczowe. 
 

 



e) dopuszczający (2) – wymagane jest przynajmniej 30% wiedzy i 

umiejętności przewidzianych dla pracy pisemnej, tzn. niezbędna wiedza, 
konieczna z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu, podczas 

odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy 
merytorycznej jak i sposobie jej prezentowania, uczeń zna podstawowe 

fakty i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi.  
f) niedostateczny (1) – odpowiedz nie spełnia wymagań podanych powyżej  

kryteriów ocen pozytywnych. 
 

5. Uczeń jest aktywny, to znaczy : 
a) bierze czynny udział w lekcji (indywidualnie, grupowo) odnotowany w 

postaci plusów przeliczonych na skalę stopniową: 
5 plusów – bardzo dobry 

4 plusy – dobry 
3 plusy – dostateczny 
1-2 plusy – dopuszczający 

 
b) wykonuje prace dodatkowe (dla chętnych) typu: plansza, gazetka, 

makieta, album, pomoc dydaktyczna, itd. (dodatkowa ocena lub plusy)  
c) przygotowuje referaty, krzyżówki, ciekawostki historyczne (dodatkowa 

ocena lub plusy) 
d) bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach  (dodatkowa 

ocena) 
e) uczestniczy w olimpiadach historycznych (dodatkowa ocena) 

 
Narzędzia oceniania: 

Podstawą oceny są: 
a) odpowiedzi ustne 
b) prace pisemne : kartkówki, sprawdziany, referaty 

c) prace domowe 
d) aktywność i zaangażowanie : przygotowanie do zajęć, praca na lekcji (np. 

praca w grupach, udział w dyskusji), prace dodatkowe np. wykonanie 
planszy tematycznej, udział w olimpiadzie, konkursach. 

e) systematycznie i rzetelnie prowadzony zeszyt przedmiotowy lub ćwiczeń. 
 

6. Sposób wystawienia oceny semestralnej i końcoworocznej: 
Oceny semestralne i końcoworocznej są wystawiane na podstawie ocen 

cząstkowych, jednakże nie wynikają one jedynie ze średniej  arytmetycznej 
tych ocen. Brane będą pod uwagę także postępy uczynione przez ucznia po 

uzupełnieniu wskazanych przez nauczyciela braków i zaangażowanie w 
proces lekcyjny.  

 
 


