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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV – VIII
ZASADY OGÓLNE
Na historii stosuje się zasady oceniania zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.
Wymagania edukacyjne z historii sformułowane zostały na podstawie podstawy programowej z historii oraz
programu i podręcznika „Podróże w czasie” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
Uczeń zobowiązany jest do noszenia na każdą lekcję zeszytu przedmiotowego, w którym znajdują się zapisy
tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych oraz podręcznika i ćwiczeń. W
przypadku ich braku, uczeń uzupełnia notatki na następne zajęcia. Brak uzupełnionej lekcji traktowany jest jak
brak zadania domowego.
Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału, jaki będzie
obowiązywał na sprawdzianie.
Do odpowiedzi i kartkówek obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania, nie może być kopiowana ani
powielana. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego
całości ani części W przypadku nieobecności w szkole, uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia notatek w
zeszycie i ćwiczeniach.
Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas sprawdzianu lub pracy klasowej, pisze sprawdzian w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela jednak nie później niż 14 dni od powrotu do szkoły.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej miesiąc i dłużej, sposób nadrabiania zaległości zostanie
uzgodniony indywidualnie, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.
Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia), uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.
Nie dotyczy to pisania prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności ucznia w szkole.
Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanej oceny cząstkowej w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie
później niż 14 dni po jej otrzymaniu. Otrzymany stopień zostanie wpisany do dziennika w osobnej rubryce.
Każda ocena może być poprawiana tylko raz, a obie uzyskane oceny są brane pod uwagę.
udostępnianej do wglądu dokumentacji.
Uczeń może otrzymywać plusy za zadania dodatkowe i inne działania zależne od toku lekcji, w tym aktywne
uczestnictwo.
Jeżeli uczeń uzyska 6 plusów, otrzymuje ocenę celującą z aktywności.
Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez otrzymania
minusa, przez co rozumiemy: brak pracy domowej, również brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń z pracą domową,
niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji (o przyniesienie których prosił nauczyciel).
Każde następne nieprzygotowanie jest równoznaczne z otrzymaniem minusa.
Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.
Uczeń może otrzymywać minusy za braki w przygotowaniu do lekcji takie jak: brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń,
zadania domowego, podręcznika, przyborów szkolnych niezbędnych do pełnego udziału w lekcji, odmowa
odpowiedzi na pytanie.
Jeżeli uczeń otrzyma 3 minusy, otrzymuje uwagę negatywną z zachowania (-1 punkt) za niewłaściwy stosunek do
obowiązków szkolnych.
Uczeń jest zobowiązany wykonywać w wyznaczonym terminie zadania domowe. Zadaniem domowym jest
również przeczytanie wskazanego tekstu lub przygotowanie ustnej wypowiedzi.
Oceny cząstkowe ustalane są według skali punktowej Zasad Wewnątrzszkolnego Ocenia.

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ
Prace klasowe (sprawdziany, testy) – waga 5-6:
Kartkówki - niezapowiedziane bądź zapowiedziane 15-20-minutowe, obejmujące wiedzę i umiejętności z trzech
ostatnich lekcji– waga 2-4.
Samodzielna lub grupowa praca na lekcji - waga 1-3
Wybrane pisemne prace domowe, ćwiczenia – waga 2-4.
Wypowiedzi ustne ucznia - przygotowane i spontaniczne – waga 2-4.
Ponadto uczniowie mogą uzyskać ocenę za:
zadania praktyczne - proces działania lub jego efekt (analiza tekstów źródłowych, projekty, plakaty, wystawy) – waga
2-4;
aktywność na lekcji– waga 1- 2;
wykonywanie dodatkowych zadań (np. udział w konkursie itp.) – waga 2-5;
prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

