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ZASADY OCENIANIA 
 

 

Ocenianie ma na celu: 

1. Ocenianie ma na celu informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

2. Do oceny efektów pracy ucznia stosowane jest ocenianie w postaci komentarza ustnego. 

Ma on być wskazówką do dalszej nauki i zdobycia lepszych wyników z przedmiotu.  

3. Informacja zwrotna o aktualnych postępach dziecka w nauce przekazywana jest uczniom 

oraz ich Rodzicom w celu: a) Wspierania ucznia w codziennej pracy, samodzielnym 

planowaniu rozwoju. b) Motywowania ucznia do dalszej pracy i nagradzania za wysiłek.   
 

 

 

Przedmiot oceny : 

- praca na lekcjach, 

- sprawdziany, 

- kartkówki, 

- prace domowe, 

- odpowiedzi ustne, 

- praca w grupie, 

- konkursy, 

- wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem nauczania 
 

 

Formy oceniania (waga poszczególnych kategorii ocen)  



 

 

a) ustala się następujące kryteria dotyczące ocen cząstkowych (kategorii i wag): 

– oceny cząstkowe podlegają hierarchizacji; poszczególnym kategoriom ocen przypisane 

są odpowiednie wagi: 

- praca klasowa przekrojowa – waga 6; 

- praca klasowa,  praca klasowa roczna i inne (kategoria poprawialnych) – 

waga 5; 

- praca roczna – waga 4; 

- kartkówka – waga 3; 

odpowiedź ustna, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, praca 

na lekcji i praca w grupach,  – waga 2; 

- praca domowa, referat, prezentacja, opracowania i pomoce dydaktyczne 

przygotowane przez ucznia – waga 1; 

b) zasady dotyczące formy i wymagań sprawdzianu na podwyższenie oceny: 

- sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej (45 min.) i ustnej (15 min. dodatkowo 

10. min. dla ucznia na przygotowanie się do odpowiedzi), 

- zakres materiału i umiejętności odpowiadają obowiązującym na danym poziomie w 

danym oddziale, 

- uzyskanie oceny, o którą uczeń wnioskuje ma miejsce w wypadku uzyskania co najmniej 

wartości procentowych odpowiednich dla wnioskowanej oceny z obu części sprawdzianu. 

c) wystawianie ocen okresowych (półrocznych i rocznych): 

-        w ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikację uczniów w dwóch 

terminach: 

·         śródroczną, 

·      roczną – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, 

-        przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciel historii, 

-        oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ustalane jako wynik średniej 

ważonej ocen cząstkowych. Wagi poszczególnych ocen zostały wymienione 

powyżej, 

-        w przypadku niezaliczenia wszystkich prac klasowych ocena klasyfikacyjna nie 

musi wynikać ze średniej ważonej. 



d) Sprawdziany, prace klasowe są obowiązkowe, jeżeli Uczeń nie może ich napisać z całą 

klasą zalicza je w formie ustnej lub pisemnej w terminie ustalonym indywidualnie z 

nauczycielem do dwóch tygodni. 
 

 

 

Poziomy wymagań na poszczególne oceny  
 

 

Ocena celująca: uczeń w pełni opanował przerobiony materiał i jest w stanie prezentować 

go bez względu na rodzaj i typ zadania, w pełni orientuje się w procesie historycznym 

(związki przyczynowo - skutkowe), w sposób aktywny korzysta z mapy, materiału 

źródłowego, co stanowi dlań bazę do samodzielnego formułowania wniosków, opinii, tez i 

ocen, ogólnie – biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

zadań teoretycznych i praktycznych, jest gotowy i chętny do samodzielnego zdobywania 

informacji z różnorodnych źródeł. 

Wywiązuje się absolutnie ze wszystkich nakładanych nań obowiązków (prace 

domowe, semestralne, klasowe) w podstawowym (tzw. „pierwszym”) terminie 

uzyskując najwyższe, tj. celujące i bardzo dobre oceny. Jest zawsze przygotowany do 

zajęć. 

Ocena bardzo dobra: uczeń spełnia wymienione wyżej kryteria, wyjąwszy te z ostatniego 

akapitu. 

Ocena dobra: uczeń opanował w wyszczególnionym niżej zakresie przerobiony materiał 

(faktografia) z uwzględnieniem procesu historycznego (związki przyczynowo-skutkowe), w 

sposób aktywny korzysta z mapy (jej analiza podstawą do formułowania tez rekonstrukcji 

wyżej wymienionych procesów), nie ma problemu z interpretacją źródeł historycznych i ich 

identyfikacją ze względu na rodzaj; jest w stanie samodzielnie poszukiwać dodatkowych 

informacji; brak należytej precyzji w formułowaniu własnych opinii, wniosków, rozwiązuje 

samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne etc. 

Ocena dostateczna: uczeń opanował w wyszczególnionym niżej zakresie przerobiony 

materiał (faktografia), bez uwzględnienia związków przyczynowo-skutkowych. Potrafi 

korzystać z mapy w zakresie biernym, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne 

i praktyczne. Braki wyżej wymienione mają wpływ na problemy w formułowaniu własnych 

opinii i wniosków. 



Ocena dopuszczająca: uczeń opanował w wyszczególnionym niżej zakresie przerobiony 

materiał (faktografia), bez uwzględnienia związków przyczynowo-skutkowych, braki dotyczą 

pracy z mapą, źródłami, przy czym istnieje możliwość ich ograniczonego uzupełnienia w 

zakresie pracy samodzielnej. 

Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowego zakresu przerobionego 

materiału (faktografia), nie potrafi przedstawić związków przyczynowo-skutkowych, 

posługiwać się mapą, nie rozumie czytanych treści, nie jest w stanie wykonać prac 

domowych. Braki są na tyle duże, iż nie jest on ich w stanie samodzielnie nadrobić. 
 

 

Skala ocen 

Sprawdziany, prace klasowe są oceniane wg następującego przelicznika procentowego: 

100% i dodatkowe zadanie – celujący 6, 

99 % - 91% bardzo dobry 5 

90 % - 75 % dobry 4 

74 % - 51 % dostateczny 3 

50 % - 36% dopuszczający 2 

35 % - 0 % niedostateczny 1 

Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów, prac klasowych i testów dla Uczniów z 

obniżonym progiem wymagań edukacyjnych: 

100% i dodatkowe zadanie – celujący 6 

99 % - 86% 5 bardzo dobry 

85% - 71 % 4 dobry 

70% - 46 % 3 dostateczny 

45 % - 31 % 2 dopuszczający 

30 % - 0 % 1 niedostateczny 

Poziom sprawdzianu, sprawdzianów, prac klasowych i testów dla Uczniów z obniżonym 

progiem wymagań edukacyjnych dostosowany jest do możliwości Ucznia. 
 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia  
 

 



1. Kartkówki i pytania ustne nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał trzech 

ostatnich tematów lekcji.  

2. Uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu, który jego klasa pisała w czasie jego 

nieobecności w ciągu dwóch tygodni od momentu ponownego pojawienia się na lekcji.  

3. Uczeń ma prawo poprawić każdy sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania 

za niego pierwszy raz oceny. Poprawie nie podlegają inne formy sprawdzania wiedzy  

4. Jakakolwiek niesamodzielność podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki, podczas 

odrabiania pracy domowej lub podczas pracy na lekcji, powoduje otrzymanie oceny 

niedostatecznej bez możliwości poprawy.  

5. Wszelkie prace, podlegające ocenie, sprawdzane i oceniane są przez nauczyciela w 

terminie do 21 dni od ich napisania.  

6. Do oceny śródrocznej i rocznej pod uwagę brana jest zarówno pierwsza ocena jak i ocena 

uzyskana z poprawy.  

7. Waga oceny poprawionej jest taka sama.  

8. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela w terminie do końca każdego 

roku szkolnego (31 sierpnia).  

9. Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze (w przypadku jednej godziny w tygodniu) lub 2 razy w 

semestrze (w przypadku 2 godzin w tygodniu) zgłosić, że jest nieprzygotowany.  

10. Uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji w trakcie 

sprawdzania obecności lub po pytaniu nauczyciela o osoby nieprzygotowane do zajęć. Jeżeli 

uczeń nieprzygotowany nie zgłosi tego faktu otrzymuje ocenę niedostateczną.  

11. Zadania domowe są obowiązkowe.  

12. Za przeszkadzanie nauczycielowi i innym podczas lekcji, uczeń może otrzymać 

dodatkowe zadania dydaktyczne lub wychowawcze.  

13. Za wykonanie nieobowiązkowego zadania uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.  

14. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł pisać prac pisemnych z klasą, należy mu to 

umożliwić nie później niż w ciągu trzech tygodni od powrotu do szkoły.  

15. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu wiadomości w terminie nie później niż 

2 tygodnie od przekazania wyników, a w przypadkach losowych nie później niż dwa tygodnie 

od powrotu do szkoły.  

16. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  



17. Prace uczniów są udostępnione rodzicom podczas „Drzwi Otwartych”, indywidualnych 

spotkań oraz w przypadku nieobecności nauczyciela na pisemny wniosek rodzica złożony do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.   
 

 

Rozkład materiału i plan wynikowy do historii dla klasy 7 szkoły 

podstawowej został załączony w oddzielnym pliku 
 

 


