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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W LIPNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. 

Nauczyciel na pierwszej lekcji historii w roku szkolnym zapoznaje uczniów z PSO z historii. 

Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

 Wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

 Kryteriów oceniania 

 Form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności 

 Częstotliwości sprawdzania i oceniania 

 Minimalnej liczbie ocen z przedmiotu 

 Zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych 

 Zasady poprawiana ocen 

 Zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był 

 Informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze 

strony nauczyciela 

 Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu z PSO z historii w dzienniku lekcyjnym. 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole. 

 

2. Ocenianie ma na celu: 

 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym 

zakresie 

 Udzieleniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce 

 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 

Ocenianie obejmuje: 
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 Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniami z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczącymi zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub 

specyficznych trudności w uczeniu się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia 

 Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według tej samej skali ocen  

od 1 do 6 

 Sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 Ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywanych 

rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych 

 Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom(prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce 

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów 

Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania. 

Oceny bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z historii ustala się w stopniach wg 

skali: 

Stopień celujący: 6 

Stopień bardzo dobry: 5 

Stopień dobry:4 

Stopień dostateczny: 3 

Stopień dopuszczający: 2 

Stopień niedostateczny: 1 

 Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących 

 Oceny są jawne 

 Do dziennika wpisuje się każda ocenę 

 Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę. 

 

3. Wymagania na poszczególne oceny szkolne (załącznik1) 

4. Obszary aktywności uczniów podlegają ocenie 

Ocenianiu  podlegają następujące formy pracy ucznia: 
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 Prace kontrolne, 

 Sprawdziany, 

 Kartkówki, 

 Wypowiedzi ustne, 

 Wypowiedzi pisemne, 

 Aktywność na lekcji, 

 Praca w grupach, 

 Praca domowa, 

 Referat, 

 Projekt uczniowski, 

 Prowadzenie zeszytu,  

Praca kontrolna- to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale 

programowym lub na koniec każdego półrocza(semestru), z zakresu całości przerobionego 

materiału. Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana na tydzień 

przed ustalonym terminem i zapisana w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając prace kontrolną 

podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie 

do pracy kontrolnej. Uczeń, który z przyczyn przez niego niezależnych nie może przystąpić do 

pracy kontrolnej, zobowiązany jest do napisania jej w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. W 

szczególnych przypadkach decyzją nauczyciela zastrzega się możliwość przedłużenia terminu. 

CELUJĄCY:100% 

BARDZO DOBRY: 100%-86% 

DOBRY:85%-75% 

DOSTATECZNY: 74%-51% 

DOPUSZCZAJĄCY: 50%-34% 

NIEDOSTATECZNY 33%-0% 

Sprawdzian-to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu całego lub części działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na 

tydzień przed ustalonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając sprawdzian 

podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie 

do sprawdzianu. Odpowiedzi są punktowane i procentowo przeliczane na oceny w ten sposób jak 

przy pracy kontrolnej. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych prac 

kontrolnych, sprawdzianów, kartkówek najpóźniej tydzień po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie sprawdzianu uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

Niesamodzielna praca skutkuje oceną niedostateczną.  

Kartkówka- to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatnich 

trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb nauczyciela, 

bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.  
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Odpowiedź ustna- nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z trzech 

ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom 

merytoryczny, poprawne stosowanie terminów i na historycznych oraz kultura wypowiedzi. 

Wystawiając ocenę za odpowiedz ustna nauczyciel dokonuje jej uzasadnienia.  

Prowadzenie zeszytu- Zeszyty przedmiotowe z historii sprawdzane są według schematu: 

-systematyczność prowadzenia zeszytu(kompletność notatek, zadań domowych)-5pkt. 

-estetyka-5pkt. 

celujący:10 

bardzo dobry:9 

dobry:8-7 

dostateczny: 6 

dopuszczający: 5 

niedostateczny 4-0 

Praca na lekcji-nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność ucznia na 

lekcji można ocenić znakiem plus (+) raz znakiem minus (-). 

 5 plusów otrzymanych przez ucznia to ocena bardzo dobra(za aktywność na lekcji), 

 3 minusy to ocenia niedostateczna. 

Referat- jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji dokonuje 

opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy. 

Nauczyciel może zadań uczniowi kilka pytań z zakresu referowanego materiału. Nauczyciel 

proponuje uczniom dwa razy w semestrze pracę w formie referatu, z której uczniowie mogą lecz 

nie muszą skorzystać. 

Referaty oceniane są według schematu: 

Zawartość merytoryczna 5pkt. 

Sposób prezentacji 3pkt. 

Pytanie dotyczące referowanego zagadnienia 3 pkt. 

Różnorodność źródeł, do których dotarł uczeń 3 pkt. 

celujący:14-13 

bardzo dobry:12-11 

dobry:10-9 

dostateczny: 8-7 

dopuszczający: 6-5 
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Zadania domowe 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych 

2. Zadając prace domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 

wykonaniem 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej 

4. Znak graficzny tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie 

sprawdził jej zawartości merytorycznej 

5. Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą oceny 

niedostatecznej 

6. Uczeń ma prawo poprawy oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

7. Ocena uzyskana w wyniku poprawy pracy domowej wpisywana jest obok oceny 

niedostatecznej, co jest informacją dla nauczyciela, ze uczeń nie zawsze pracuje 

systematycznie. 

 

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej: 

-właściwa treść rozwiązania zadania 

-wykonanie i estetyka 

Projekt 

Raz w roku uczniowie pracują w grupach opracowując projekt, którego temat zostaje wybrany 

przez przedstawiciela grupy w drodze losowania. 

Przy ocenie projektu są brane pod uwagę następujące elementy: 

 Zawartość merytoryczna projektu 4pkt. 

 Pomysłowość 4pkt. 

 Estetyka pracy 4pkt. 

 Sposób przekazywania wiedzy 4pkt. 

 Umiejętność współpracy w grupie 4 pkt. 

20-18-celujący 

17-15-bardzo dobry 

14-12-dobry 

11-9-dostateczny 

8-7-dopuszczający 

Udział w konkursach 

Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach historycznych i otrzymali przynajmniej 70% 

punktów możliwych do zdobycia otrzymują ocenę celująca (bieżące ocenianie). 

5. Sposoby poprawiania prac pisemnych 
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 Uczeń ma prawo poprawienia pracy pisemnej w ciągu 2 tygodni po oddaniu pracy 

 Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie z powodu uzasadnionej 

nieobecności zobowiązany jest do napisania zaległych prac pisemnych w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem 

 Uczeń poprawia tylko raz pracę pisemną, a pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza dla 

ucznia 

 Zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej(nie oddanie) jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej 

 Sciąganie na pracy pisemnej oznacza ocenę niedostateczna 

 Pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych 

 Sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest 

udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca semestru 

6. Wystawianie oceny semestralnej i końcowej 

 Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnia arytmetyczna cząstkowych ocen 

 Przedmiotem oceny ucznia jest suma posiadanych wiadomości i umiejętności, których 

zakres jest określony programem nauczania 

 Nauczyciel wystawiający ocenę z przedmiotu uwzględnia: 

 Stopień opanowania materiału, 

 Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, 

 Postępy uczniów i ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości(efekty pracy 

ucznia), 

 Aktywność na lekcji, 

 Systematyczność i pilność, 

 Samodzielność pracy, 

 Prezentowanie przez uczniów własnej pracy, 

 Udział ucznia w zaplanowanym ocenianiu(prace klasowe, testy). 

 Informacja o przewidywalnej semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej jest 

przekazywana w formie pisemnej rodzicom nie później niż 1 miesiąc przed 

klasyfikacyjną radą pedagogiczna. Powiadomienia dokonuje wychowawca klasy na 

podstawie notatki w dzienniku szkolnym oraz po uzyskaniu takiej informacji od 

nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. 
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Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy IV 

 Ocena celująca  

Uczeń:  

- opanował w pełni zakres wykraczającą poza program nauczania dla klasy IV, 

 - biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów, 

 - twórczo i samodzielnie rozwija uzdolnienia i zainteresowania,  

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

 - jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań, 

 - potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć 

swą wiedzę historyczną,  

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,  

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie ich używa,  

- posługuje się poprawną polszczyzną,  

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, czyta książki o tematyce historycznej, 

 - z powodzeniem uczestniczy w konkursach historycznych na poziomie klasy czwartej,  

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,  

- wzorowo prowadzi zeszyt, zawsze ma odrobione zadania domowe,  

- uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie klasy czwartej.  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń: 

 - opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV, 

 - dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,  

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 - samodzielnie rozwiązuje zadania i prezentuje ich wyniki na forum klasy,  

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 
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 - wzorowo prowadzi zeszyt, zawsze ma odrobione zadania domowe,  

- potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie ją wykorzystać,  

Ocena dobra  

Uczeń:  

- opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w klasie IV  

w stopniu zadawalającym,  

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych 

pod kierunkiem nauczyciela,  

- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,  

- prawidłowo prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe. 

 Ocena dostateczna 

Uczeń:  

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy IV,  

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,  

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,  

- potrafi wykonywać proste zadania.  

Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,  

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,  

- zadania wykonuje chętnie w miarę swoich możliwości,  

- konstruuje krótkie, dwu, trzyzdaniowe odpowiedzi.  

Ocena niedostateczna  

Uczeń:  
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- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu 

trudności i wykonać najprostszych zadań.  

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy V 

Ocena celująca 

 Uczeń: 

 - opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany  programem nauczania dla klasy V,  

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;  jest inicjatorem rozwiązywania problemów i 

zadań, 

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzać 

swą wiedzę historyczną,  

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,  

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych,  

- umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów 

humanistycznych,  

- posługuje się poprawną polszczyzną,  

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,  

-wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe, 

- uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie klasy piątej  

Ocena bardzo dobra 

 Uczeń: 

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy V,  

- wykazuje się aktywnością w czasie lekcji,  

- sprawnie korzysta z wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,  

- samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,  

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,  
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- potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie wykorzystać,  

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,  

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe.  

Ocena dobra 

 Uczeń: 

 - opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym, 

 - potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,  

- podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych 

pod kierunkiem nauczyciela,  

- jest aktywny w czasie lekcji, 

 - poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo -skutkowych, 

 - systematycznie przygotowuje się do lekcji, 

 - poprawnie prowadzi zeszyt.  

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 - opanował podstawowe elementy wiadomości programowych,  

- potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji,  

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje przy pomocy nauczyciela,  

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,  

- Przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od reguły zdarzają mu się sporadycznie) 

 Ocena dopuszczająca  

Uczeń: 

 - posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,  

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności, 
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 - buduje krótkie dwu-, trzyzdaniowe odpowiedzi.  

Ocena niedostateczna 

 Uczeń:  

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu 

trudności i wykonać najprostszych zadań. 

 Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy VI 

Ocena celująca 

Uczeń:  

- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,  

- posiada wiedzę dodatkową, wynikającą z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,  

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie 

je zdobywać,  

- samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej, 

 - inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,  

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo posługuje się pojęciami historycznymi,  

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,  

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych,  

- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej,  

- twórczo i samodzielnie umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych 

przedmiotów humanistycznych,  

- posługuje się poprawną polszczyzną,  

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,  

- wzorowo prowadzi zeszyt, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

 Ocena bardzo dobra 

 Uczeń: 
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 - w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej, 

 - bierze aktywny udział w lekcji,  

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie 

je zdobywać,  

- wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji,  

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo posługiwać się pojęciami historycznymi,  

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,  

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,  

- wzorowo prowadzi zeszyt, zawsze ma odrobione zadania domowe.  

Ocena dobra 

Uczeń:  

- opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym,  

- aktywnie pracuje na lekcji,  

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,  

- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu 

trudności rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela,  

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,  

- w sposób zadawalający operuje pojęciami historycznymi,  

- jest systematyczny i obowiązkowy.  

Ocena dostateczna 

 Uczeń: 

 - opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VI,  

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji,  

- wykonuje proste zadania,  

- konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,  
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- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,  

-przygotowuje się do lekcji(odstępstwa od tej reguły zdarzają się sporadycznie) 

 Ocena dopuszczająca 

 Uczeń: 

 - posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu, 

 - potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności, 

 - konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi.  

Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 

 

 

 

 

 

 

 

 


