
 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA 
 

1. Przedmiotem oceny są: 
o Wiadomości (wiedza przedmiotowa) 
o Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność 

wyciągania z nich wniosków) 
o Postawa ucznia i jego zaangażowanie. 

 
2. Formy oceniania wiadomości, umiejętności i postaw: 

o Testy/sprawdziany (całogodzinne, po zakończeniu każdego działu; testy obowiązują każdego 
ucznia; w razie nieobecności uczeń pisze test w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /do 
2 tygodni/; uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej w ciągu tygodnia od 
oddania pracy po uzgodnieniu z nauczycielem) 

o Kartkówki ( do 15 min. z trzech ostatnich lekcji; nie muszą być zapowiedziane przez   
       nauczyciela) 
- zasady ustalania ocen ze sprawdzianu, testu, kartkówki 

             ponad 100 %  - celujący   
             100 % - 90 % - bardzo dobry 
             89 % - 75%    - dobry 
             74 % - 51 %   - dostateczny 
             50 % - 36 %   - dopuszczający 
             35 % - 0 %     - niedostateczny 

 
o Odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji) 
o Praca domowa ( wykonana w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń bądź w inny 

sposób) 
o Zeszyt przedmiotowy (Obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie notatek w 

zeszycie przedmiotowym i odrabianie prac domowych. Uczeń który był nieobecny na lekcjach 
ma obowiązek nadrobić wszystkie notatki i prace domowe w ciągu tygodnia) 

o Praca z tekstem źródłowym 
o Samodzielna praca na lekcji 
o Praca  w grupie 

 
3. Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej 
 Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej brane są pod uwagę oceny ze wszystkich form aktywności. 
 Nauczyciel ustala ocenę śródroczną i roczną dokonując zestawienia osiągnięć i postępów ucznia. 
 Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny ucznia z poszczególnych 

obszarów aktywności według następującej kolejności: testy/sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, 
praca z tekstem źródłowym, praca domowa, zeszyt przedmiotowy, prace dodatkowe. 
 

4. Ocena  
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ujęte w kryteriach uzyskania ocen z historii. 
Posługuje się wiedzą i wyobraźnią oraz w sposób twórczy rozwiązuje zadania dotyczące sytuacji 
nietypowych. Bierze udział w konkursach o tematyce historycznej i osiąga w nich sukcesy. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu (roku szkolnego) ma większość (ponad 
połowę) ocen bardzo dobrych ze wszystkich form aktywności ocenianych na lekcji oraz spełnia 
wymagania ujęte w kryteriach uzyskania ocen z historii. Potrafi interpretować trudniejsze teksty 
źródłowe oraz analizować mapę i odczytuje zawarte na niej informacje.  
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu (roku szkolnego) ma większość (ponad połowę) 
ocen dobrych ze wszystkich form aktywności ocenianych na lekcji oraz spełnia wymagania ujęte w 
kryteriach uzyskania ocen z historii. Sprawnie posługuje się posiadaną wiedzą w sytuacjach typowych. 
Potrafi samodzielnie interpretować łatwiejsze teksty źródłowe oraz analizować mapę i odczytuje w 
części zawarte na niej informacje.  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu (roku szkolnego) ma większość (ponad 
połowę) ocen dostatecznych ze wszystkich form aktywności ocenianych na lekcji oraz spełnia 
wymagania ujęte w kryteriach uzyskania ocen z historii. Czyta ze zrozumieniem łatwe teksty źródłowe i 
interpretuje je z pomocą nauczyciela, potrafi podać podstawowe informacje zawarte na mapie 
historycznej pod kierunkiem nauczyciela.  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu (roku szkolnego) ma większość (ponad 
połowę) ocen dopuszczających ze wszystkich form aktywności ocenianych na lekcji, wykazuje chęci do 
współpracy oraz spełnia wymagania ujęte w kryteriach uzyskania ocen z historii.  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu (roku szkolnego) ma większość (ponad 
połowę) ocen niedostatecznych ze wszystkich form aktywności ocenianych na lekcji oraz nie spełnia 
wymagań ujętych w kryteriach uzyskania oceny przynajmniej dopuszczającej z historii. Nawet pod 
kierunkiem nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Nie wykazuje chęci do nauki, 
nie odrabia zadań domowych. 



 
 
 
 


