
KRYTERIA OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I LICEUM 

Lekcje Historii, Historii i Społeczeństwa, Wiedzy o Społeczeństwie oraz oceny z zachowania 

I. Ogólne zasady oceniania i skala ocen. 

1) Ocenie podlegają wiedza oraz umiejętności określone programem nauczania  

2) Ocenianie bieżących postępów ucznia odbywa się wg następującej skali  

niedostateczny (1), dopuszczający (2); dostateczny (3); dostateczny + (3+); dobry (4); dobry + (4+);  bardzo dobry (5); 
celujący (6);  

Za pracę na lekcji uczeń otrzymuje ocenę z aktywności w postaci plusów lub minusów (fakultatywnie), za 5 plusów 
otrzymuje ocenę bdb z aktywności. Ocenę ndst. z aktywności można otrzymać: 

- w sytuacji nie wykonania pracy domowej po uprzednim wykorzystaniu dwóch przysługujących uczniowi nieprzygotowań w 
semestrze (w przypadku zajęć na poziomie rozszerzonym trzech) 

- w przypadku otrzymania trzech minusów z aktywności 

Poza ww. skalą ocen istnieje również ocena „zero” (0), którą stosuje się w przypadku ucznia, który nie zgłosi się na 
zapowiedziany wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości. Uczeń ma obowiązek uzupełnić objęty tym sprawdzianem 
materiał w terminie ustalonym przez nauczyciela i wówczas symbol „0” zostanie zastąpiony stosowna oceną, którą uczeń 
otrzymał ze sprawdzianu. W przypadku, kiedy uczeń nie dopełni obowiązku zaliczenia sprawdzianu na pozytywną ocenę, 
symbol „zero” pozostaje wpisany w dzienniku i będzie brany pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej (bądź 
rocznej).  

3) Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnej oceny z pisemnego sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela 

4) W przypadku stwierdzenia, iż oddana nauczycielowi praca jest niesamodzielnie wykonana, nauczyciel odnotowuje ten fakt w 
dzienniku w postaci symbolu „P” („plagiat”), który w konsekwencji równoznaczny jest z oceną niedostateczną z danej pracy.  

II. Formy uczniowskiej aktywności, podlegające ocenianiu. 

1) Sprawdzian pisemny (praca klasowa). 

I. Waga oceny: 3 

II. Dłuższa forma sprawdzenia wiadomości (całogodzinna, 45 min.), zapowiedziana (z tygodniowym wyprzedzeniem) i 
obowiązkowa.  

III. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń zobowiązany jest nadrobić ją w terminie do dwóch tygodni od 
powrotu do szkoły. W przypadku przekroczenia tego terminu, nauczyciel może wpisać ocenę „0” z danego 
sprawdzianu. Poprawa, skutkuje wpisaniem oceny w kategorii „poprawa sprawdzianu” i utrzymaniem oceny „0” w 
dzienniku. 

IV. W przypadku poprawy sprawdzianu, waga pierwszego terminu zostaje obniżona do poziomu 2, natomiast drugi 
termin zyskuje wagę 3. 

2) Kartkówka.Waga oceny: 2Obejmuje trzy ostatnie tematy zrealizowane na lekcji. 

3) Odpowiedź ustna.Waga oceny: 2Obejmuje trzy ostatnie tematy zrealizowane na lekcji. 

4) Projekt semestralny. Waga oceny: 2 Kronika wydarzeń z Wiedzy o Społeczeństwie lub praca nad projektem na sejmik 
szkolny. 

5) Zadania domowe. Waga oceny: 1Zwykle są domknięciem zajęć lub stanowią przygotowanie do kolejnych dla tego brak 
zadania jest równoczesny z nieprzygotowaniem i należy go zgłosić 

6) Aktywność. Waga oceny: 1Może być wystawiona jako suma „plusów” z aktywności i zadania domowego lub jako 
całościowa ocena z pracy ucznia na lekcji. Dotyczy również realizowanych kart pracy oraz analizy tekstów źródłowych. 

7) Praca na lekcji. Waga oceny: 1 Oceny wstawiane za rozwiązywanie kart pracy, zadań na lekcji lub innych podobnych. 

8) Powtórzenie wiadomości.Waga oceny: 1Realizowane zwykle w formie pracy w grupach, za którą uczniowie mogą otrzymać 
ocenę. 

9) Jakość notatek.Waga oceny: 1Jest obowiązkowe i oceniane przez nauczyciela w losowych momentach w semestrze 

10) Dodatkowa aktywność. Waga oceny: 1Wszelkiego typu zadania dodatkowe, prace i projekty, uczestnictwo w kółku 
historycznym, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Aktywny udział w uroczystościach o charakterze 
narodowym i patriotycznym. 

 



 

III. Oceny z zachowania 

1) Ocena wychowawcy. Waga oceny: 2 Wystawiana na koniec semestru, na podstawie obserwacji wychowawcy. 

2) Średnia od nauczycieli. Waga oceny: 2 Wystawiana na koniec semestru, na podstawie średniej ocen od nauczycieli uczących w 
klasie. 

3) Uwaga od nauczyciela. Waga oceny: 2 Wystawiana na podstawie uwagi negatywnej wpisanej do dziennika. 

4) Ocena miesięczna. Waga oceny: 1 Wystawiana przez wychowawcę, w porozumieniu z innymi nauczycielami, obrazuje ogólne 
zachowanie ucznia w danym miesiącu. 

5) Dodatkowa aktywność. Waga oceny: 1 Pozostałe aktywności ucznia oraz elementy wpływające na ocenę z zachowania. 

 

IV. Kryteria i skala ocen  

1. Każda praca pisemna jest oceniana wg poniższej skali: 

 0 – 39 % -- niedostateczny (1) 

 40 – 49 % -- dopuszczający (2) 

 50 – 59 % -- dostateczny (3) 

 60 – 69 % -- dostateczny plus (3+)  

 70 – 79 % -- dobry (4) 

 80 – 89 % -- dobry + (4+) 

 90 – 99 % -- bardzo dobry (5) 

 100% -- celujący 

2. Oceny śródroczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej, według skali: 

 Celująca (6): 5,80 – 6,00 

 Plus Bardzo dobry (5+): 5,30 – 5,79 

 Bardzo dobry (5): 4,90 – 5,29 

 Plus Dobry (4+): 4,40 – 4,89 

 Dobry (4): 3,90 – 4,39 

 Plus Dostateczny (3+): 3,40 – 3,89 

 Dostateczny (3): 2,90 – 3,39 

 Plus Dopuszczający (2+): 2,50 – 2,89 

 Dopuszczający (2): 1,50 – 2,49 

 Niedostateczny (1): 0 – 1,49 

3. Oceny roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej*, według skali: 

 Celująca (6)**: 5,50 – 6,00 

 Bardo dobry (5): 4,60 – 5,49 

 Dobry (4): 3,60 – 4,59 

 Dostateczny (3): 2,60 – 3,59 

 Dopuszczający (2): 1,50 – 2,59 

 Niedostateczny (1): 0 – 1,49 

* Ocena roczna może ulec podwyższeniu ze względu na udział ucznia w konkursie historycznym lub uczestnictwo w znaczącym 
projekcie przedmiotowym. 

** Ocenę celującą na koniec roku może uzyskać uczeń, który oprócz wspomnianej średniej, wykazał się osiągnięciami w 
międzyszkolnych konkursach historycznych. 

 



 

IV Kryteria na poszczególne oceny  

 Ocena celująca (6): Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową oraz treści 
omawiane na zajęciach. Bierze udział  w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. w olimpiadach historycznych) na 
poziomie co najmniej rejonowym.  

 Ocena bardzo dobra (5):Uczeń opanował w sposób biegły zagadnienia objęte podstawą programową, widzi omawiane 
procesy ich genezę i skutki, operuje terminologią, jest aktywny na zajęciach 

 Ocena dobra (4):Uczeń dobrze orientuje się  w omawianych zagadnieniach radzi sobie z prezentacją problemów w sposób 
przyczynowo-skutkowy, korzysta z pomocy nauczyciela w prezentowaniu wniosków 

 Ocena dostateczna (3): Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonać 
typowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Ocena dopuszczająca (2): Uczeń opanował treści 
tematyczne oraz umiejętności  w sposób bardzo wybiórczy i odtwórczy 

 Ocena niedostateczna (1): Uczeń nie opanował minimum programowego zarówno co do treści jak i umiejętności, nie podjął 
współpracy z nauczycielem w celu poprawy ocen 
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