
 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA Z HISTORII 

KL. IV-VIII 

 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku 

 

 

 

 
Przedmiotowe Zasady  Oceniania z historii  opracowane  

zostały w oparciu o: 
 
 
 

1) Podstawę programową. 
2) Rozporządzenie MEN z dnia 22lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów.  
3) Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania.  
4) Program nauczania historii wyd. WSiP i wyd. GWO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTEM OCENIANIA Z HISTORII SĄ: 

 

• wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania, 

• rozumienie i umiejętność interpretacji faktów, 

• poprawność formułowania wypowiedzi ustnej, 

• przygotowanie do lekcji, 

• postawa ucznia i jego aktywność na lekcji, 

• zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń (systematyczność w prowadzeniu notatek, odrabianiu 
zadań, estetyka), 

 
JAWNOŚĆ OCENIANIA 

• Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 

• Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.  

• Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.  

• Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców lub prawnych opiekunów. 

•   Sprawdzone i oceniane sprawdziany nauczyciel udostępnia uczniom na lekcjach, a jego 
rodzicom na życzenie w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem. Inne prace pisemne, 
zadania po sprawdzeniu i ocenieniu przez nauczyciela uczniowie otrzymują do domu. 

• Sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny. 
 
FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW, OCENIANIE I POPRAWA PRAC 
 

• Na ocenę semestralną z historii składają się oceny cząstkowe z różnych form aktywności 
ucznia: sprawdziany, kartkówki, testy z rozdziałów lub wybranych lekcji, praca z tekstami 
źródłowymi,  kartkówki z chronologii, odpowiedzi ustne, zadania domowe obowiązkowe – na 
bieżąco, dodatkowe zadania dla chętnych, powtarzanie materiału po omówieniu rozdziału, 
aktywność na lekcji. 

• Oceniane są również: praca w grupach, udział w konkursach, 

•  Kontroli podlegają zeszyty uczniów, zeszyty ćwiczeń, prace domowe. 

• Sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej i wpisywane do dziennika. Jeśli uczeń był 
nieobecny na sprawdzianie musi zaliczyć go w formie pisemnej lub ustnej w terminie 
ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni. W przypadku krótkiej nieobecności (do 3 
dni) ma obowiązek napisać zaległą pracę pisemną na najbliższej lekcji.   Jeżeli uczeń z 
nieuzasadnionych przyczyn odmawia zaliczenia sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Kartkówki z ostatnich trzech tematów mogą być niezapowiedziane.  

• Nauczyciel ma prawo pytać z trzech ostatnich lekcji lub na lekcji powtórzeniowej. Przy 
odpowiedzi ustnej ocenianiu podlegają: poziom merytoryczny, poprawne stosowanie 
terminów i nazw historycznych oraz kultura wypowiedzi. 

• Za odpowiedź, zadanie lub wykonane na lekcji ćwiczenie uczeń może trzymać ocenę lub znak 
„+” albo „-„ w zależności od jakości wykonania zadania. 

• Prace domowe są kontrolowane na bieżąco u wszystkich uczniów lub wyrywkowo w klasie. 

• Dosłowne wykorzystywanie prac z Internetu, spisywanie od kolegów, ze ściąg,  oznacza 
otrzymanie oceny niedostatecznej. 

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji 2 w semestrze. Należy to zgłosić 
nauczycielowi na początku lekcji i przez nie rozumie się: niegotowość do odpowiedzi ustnej, 
brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, brak zadania domowego. Nie dotyczy to 
powtórek z dużej partii materiału, sprawdzianów, które zostały zapowiedziane wcześniej. 
Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pracy na bieżącej lekcji i oceny tej pracy.  



• Nie można zgłaszać nieprzygotowań w przypadku zapowiedzianego wcześniej na dany dzień 
sprawdzania i oceniania określonej formy – tu: kartkówki, referatu ustnego, referatu pisemnego 
na który uczeń miał więcej niż tydzień czasu i innych zleconych zadań.  

• Uczeń może być oceniony za pracę na lekcji (odpowiedź, wnioskowanie, argumentowanie, 
przygotowanie dodatkowych informacji na lekcje, pracę w zespole itp.).  Jeżeli uczeń nie 
wykonuje poleceń, nie robi ćwiczeń i nie pracuje na lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną. 

• Uczeń w ciągu każdego półrocza ma możliwość poprawy 2 ocen z prac pisemnych 
(sprawdziany). Poprawie nie podlegają kartkówki i inne formy oceniania bieżącego uczniów.  

• Do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej wpisuje się ocenę poprawioną, a ocena z 
poprawy jest ostateczna,  

• brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen symbol „0”. Po 
upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku elektronicznym i 
powrotu ucznia po dłuższej nieobecności nauczyciel traktuje symbol „0” jako ocenę ndst.  

• Oceny śródroczne i roczne są ustalane na podstawie stopni bieżących, ale nie są ich średnią 
arytmetyczną.  

• Największy wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają stopnie uzyskane ze sprawdzianów 
pisemnych, odpowiedzi ustnych i kartkówek . 

• Uczeń ma możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi ustnej , jeśli stwierdzi, że oceny, które 
posiada nie są satysfakcjonujące.  

• Stosuje się znak „+” lub „-‘’ w przypadku oceny z: odpowiedzi, sprawdzianu, kartkówki, 
zadania domowego, aktywności ucznia na lekcji. 

• W przypadku oceny z aktywności pięć plusów = ocena bardzo dobra, pięć minusów = ocena 
niedostateczna.  

• W sprawdzianach, kartkówkach w przypadku skali punktowej  stosuje się  przeliczanie 
punktów na ocenę wg następującej  skali:  100% i/lub zadanie dodatkowe celujący (6), 90 – 99% 
- bardzo dobry (5), 70 – 89% - dobry (4,) 50 – 69% - dostateczny (3), 30 – 49% - dopuszczający 
(2,) 0 – 29% - niedostateczny (1).    

• W sprawdzianach gdzie dominują zadania otwarte ocenie podlega: poziom merytoryczny, 
poprawne stosowanie terminów i nazw historycznych, dat, poprawność językowa wypowiedzi.  

• Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń. Przy ocenianiu 
zeszytu/ ćwiczeń  bierze się pod uwagę czytelność zapisu, staranność, systematyczność i 
poprawność rzeczową. Uczeń ma obowiązek uzupełniania braki w notatkach/zadaniach w 
zeszycie ćwiczeń   z powodu nieobecności w szkole.  

• Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na jej początku, podobnie jak brak zeszytu ćwiczeń 
lub zadania domowego.  

• Uczeń nieusprawiedliwiony lub nieprzygotowany otrzymuje ocenę niedostateczną lub minus 
w zależności od ważności pracy. 

• W przypadku nieobecności na lekcjach uczeń ma obowiązek uzupełnić w ciągu tygodnia 
notatki z lekcji i prace domowe a także zapoznać się z przerobionym materiałem.W przypadku 
dłuższej nieobecności nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala termin na nadrobienie 
zaległości.  

 
OCENIANIE UCZNIA ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

•  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej dostosować lub obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u 
którego stwierdzono deficyty rozwojowe.W przypadku takiego ucznia oceniany będzie 
głównie wkład pracy w realizowane zadania, zaangażowanie w dążeniu do celu, pozytywna 
motywacja do nauki.  Natomiast kryteria oceniania z wiedzy i umiejętności przedmiotowych 
będą dostosowane do indywidualnych możliwości i oparte na opiniach i wskazówkach 
zawartych w orzeczeniach poradni. Oceniana będzie również wytrwałość, systematyczność, 
przygotowanie do zajęć oraz wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 



 
 Ocena śródroczna i roczna z historii nie jest średnią ocen cząstkowych. Jej podstawą są wyniki 
odpowiedzi i sprawdzianów. Nauczyciel bierze także pod uwagę zaangażowanie ucznia na 
lekcji, systematyczność i wywiązywanie się ze swoich obowiązków. 
 

KRYTERIA OCENIANIA  OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW ZHISTORII 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• ma poważne braki w podstawowych wiadomościach, 

• nie opanował umiejętności związanych z myśleniem historycznym i stosowaniem 
 treści faktów historycznych nawet w stopniu minimalnym, 

• nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału opracowywanego na lekcji, 

• nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, 

• nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi na zadany temat, 

• nie wykonuje zadań realizowanych przez zespół klasowy, jest bierny, nie przejawia 
 zainteresowania treściami przedmiotu, ani chęci przyswajania wiadomości 
 i współpracy z nauczycielem. 
 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, 

• ma trudności ze zbudowaniem poprawnej odpowiedzi, 

• posługuje się ubogim słownictwem, 

• w minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcji (nazwy epok, 
 imiona głównych bohaterów, wybrane osiągnięcia cywilizacyjne historii),  

• wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

• przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć, 

• szereguje wydarzenia w ciągi chronologiczne, 

• ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu, 

• odczytuje podstawowe dane kartograficzne,  

• rozróżnia podstawowe typy źródeł informacji historycznej, 

• posługuje się podręcznikiem,  

• rozumie prosty tekst źródłowy, podejmuje próby interpretacji treści, 

• postawa ucznia na lekcjach jest bierna, ale wykazuje on chęć współpracy 
 i odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste 
 polecenia, odtworzyć efekty pracy kolegów. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował materiał w stopniu zadowalającym, 

• zna i rozumie podstawowe pojęcia, formułuje krótkiei proste wypowiedzi na zadany temat, 

• umie nazwać poznane epoki, przedstawić ich ramy chronologiczne, 

• potrafi podać podstawowe cechy odróżniające epoki, 

• zna postacie pierwszoplanowe i ich rolę w ważnych wydarzeniach, 

• z pomocą nauczyciela potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa) 
 i w czasie (taśma chronologiczna), 

• szereguje poznane wydarzenia w czasie, potrafi przyporządkować datę wiekowi, 

• określa ramy chronologiczne wieków i tysiącleci, 

• wskazuje podstawowe źródła wiedzy o przeszłości, umie je wykorzystać w stopniu 
 podstawowym, 

• wykonuje proste zadania pisemne, 

• wykazuje niewielką aktywność na lekcjach, ale współpracuje z grupą podczas 



 realizacji zadań, 

• współpracuje z nauczycielem, wykonuje powierzone zadania teoretyczne 
 i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń), 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• w zakresie wiedzy i wymaganych umiejętności ma niewielkie braki, 

• systematycznie przygotowuje się do zajęć, 

• zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcjach, 

• prawidłowo posługuje się terminologią historyczną, 

• rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, 

• inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania 
 o pewnym stopniu trudności, 

• samodzielnie pracuje z podręcznikiem, 

• dobrze posługuje się mapą historyczną, poprawnie odczytuje zawarte w niej 
 informacje, 

• zna podział i rodzaje źródeł historycznych, 

• analizuje różne źródła historyczne i interpretuje problemy będące ich treścią, 

• odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej, 

• umie krótko scharakteryzować poznane epoki, 

• zna granice czasowe epok, daty roczne przełomowych wydarzeń, 

• zna różne systemy organizacji społeczeństw i państw, 

• wskazuje elementy tradycji określonych epok w życiu współczesnym, 

• uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, częściowo inspirowany przez 
 nauczyciela, 

• wypowiada się na określone tematy, porównuje wydarzenia z przeszłości, dostrzega 
 związki przyczynowo-skutkowe miedzy wydarzeniami, wyciąga wnioski, czasem 
 popełnia błędy, 

• potrafi samodzielnie opracować pisemnie wskazane zagadnienia, z wykorzystaniem 
 różnych źródeł wiedzy historycznej, 

• wykonuje wszystkie rodzaje ćwiczeń w zakresie orientacji w czasie, 

• wykonuje polecenia nauczyciela, wykazuje się aktywnością na lekcjach, czynnie 
 pracuje w grupie zadaniowej, udziela pomocy innym, 

• systematycznie odrabia prace domowe. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
 historii,  

• poprawnie rozumuje, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, 

• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

• zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń, faktów i zjawisk, rolę postaci 
 historycznych, 

• interpretuje różne źródła historyczne, ocenia ich przydatność do 
 rekonstrukcji wydarzeń historycznych, 

• samodzielnie gromadzi i referuje informacje na określone tematy, 

• integruje wiedzę z różnych przedmiotów i źródeł różnego typu, potrafi ją wyrazić 
 w wypowiedziach ustnych i pisemnych,  

• posługuje się poprawnym językiem, 

• rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń, 

• prawidłowo posługuje się nawet pojęciami złożonymi, 



• systematycznie przygotowuje się do lekcji, konsekwentnie wykonuje zleconą pracę, 

• uczestniczy w realizacji zadań dodatkowych, 

• wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, formułuje i uzasadnia opinie, sądy, oceny, 

• interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska historyczne, potrafi zaplanować 
 i zorganizować pracę grupy zadaniowej, 

• aktywnie pracuje w zespole, wspiera innych, wpływa na aktywność pozostałych 
 członków grupy. 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• posiada szeroką wiedzę i umiejętności w ramach  programu nauczania, 

• dodatkową wiedzę zdobytą z różnych źródeł prezentuje w toku zajęć, 

• rozwija zainteresowania historyczne, 

• przygotowuje prace dodatkowe, jest twórczy i aktywny, wykazuje inicjatywę  
i pomysłowość, 

• wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, wyciąga wnioski, 

• w odniesieniu do nowego materiału potrafi samodzielnie formułować pytania 
 i rozwiązywać problemy, 

• jest krytyczny, używa odpowiedniej argumentacji, 

• swobodnie posługuje się bazą pojęciową przedmiotu,  

• wypowiedzi ustne i pisemne ucznia charakteryzują się wzorowym językiem,  

• wnioski formułowane przez ucznia są przemyślane i oryginalne, 

• samodzielnie analizuje i interpretuje infografikę i teksty źródłowe,  

• potrafi doskonale zaplanować i zorganizować swoją pracę, dokonać selekcji 
 i hierarchizacji zdobytych wiadomości, 

• współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu niektórych zajęć, jest liderem 
 w pracy grupowej, 

• osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 
 

Podczas oceniania bieżącego będą obowiązywały następujące wagi ocen: 

 
1) sprawdzian/test – waga  5, poprawa waga 6; 
2) kartkówka – waga 3, poprawa waga 4; 
3) odpowiedź ustna – waga 5, poprawa waga 6; 
4)  praca z tekstem – waga 2; 
5) aktywność – waga 2; 
6) praca w grupie, projekt – waga 2; 
7) zadanie domowe – waga 1-3; 
8) udział w konkursie – waga 1; 
9) osiągnięcie w konkursie – waga 4; 

 
Przy  wystawianiu  ocen semestralnych i rocznych będzie brana pod uwagę średnia ważona : 
 
5,51 – 6,0 – celujący 
4,60 – 5,50 – bardzo dobry 
3,55 – 4,59 – dobry 
2,55 – 3,54 – dostateczny 
1,60 – 2,54 – dopuszczający 
1,00 – 1,59 - niedostateczny 
 



W przypadku nauczania zdalnego/hybrydowego poszczególne  wagi ocen nie ulegają 
zmianie.  Wyjątek stanowi sytuacja kiedy sprawdzian /test odbywa się bez użycia kamery. 
Wówczas wagi ulegają zmianie: 
-  sprawdzian/test – waga 3, poprawa – waga 4 ,  
- kartkówka – waga 2, poprawa – waga 3.  
 


