
                                     

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

                                   W KLASACH 4-8 

                                               
   

 

1. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA. 
 
1. Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. 

2. Mobilizowanie ucznia do dalszej pracy. 

3. Stymulowanie rozwoju ucznia. 

4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach  

     ucznia. 

4. Diagnozowanie poziomu nauczania. 

 

 Cele edukacyjne. 

1. Zainteresowanie uczniów przeszłością. 

2. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w przeszłości,            

zrozumienie natury ludzkiej i motywów postępowania minionych pokoleń. 

3. Pomoc w zrozumieniu złożoności współczesnego świata i odnalezieniu w nim własnego miejsca. 

4. Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, religijnej, narodu,  

    państwa, społeczności europejskiej i światowej. 

5. Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw; kształtowanie szacunku i przywiązania  

    do własnego państwa i rodzimej kultury, zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur.  

 

 

 

2. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW  

O PRZEDMIOTOWYM SYSTEMIE OCENIANIA 
 
 

  Nauczyciel we wrześniu każdego roku szkolnego 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 poprawiania ocen 

  - zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był 

 

Najistotniejsze informacje dotyczące PSO  znajdują się na stronie internetowej szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY. 
           Na lekcjach historii ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 czytanie mapy i korzystanie z atlasu, 

 czytanie ze zrozumieniem (tekstu z podręcznika), 

 analiza tekstu źródłowego, 

 posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii, obliczanie czasu wydarzeń, 

długości ich trwania, umieszczenie ich na taśmie czasu, 

 umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównania epok, ustrojów 

politycznych, społecznych i gospodarczych na przestrzeni dziejów, 

 wypowiedzi ustne, 

 wypowiedzi pisemne (zadania domowe, wypracowania na tematy historyczne), 

 sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki), 

 zaangażowanie i wkład pracy ucznia, 

 udział w konkursach historycznych, 

 praca w grupie rówieśniczej, 

 projekty uczniowskie, 

 prezentacje multimedialne, 

 zadania wykonane podczas nauczania zdalnego. 

 

Sprawdzian – to forma pracy pisemnej, która określa stopień opanowania materiału z zakresu części lub 

całego działu  programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na 

tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku.  Nauczyciel zapowiadając sprawdzian podaje 

jednocześnie zakres obowiązującego materiału. 

Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu.  

Wprowadza się notę „0” w przypadku nie napisania sprawdzianu przez ucznia (symbol ten nie jest oceną, a 

jedynie informacją dotycząca systematyczności pracy). Czas przewidziany na przystąpienie do napisania 

zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z 

nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu nauczyciel daje uczniowi sprawdzian do napisania na 

najbliższej lekcji lub podczas konsultacji. Jeśli uczeń nie pojawi się na wskazanych konsultacjach otrzyma 

ocenę niedostateczną. 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów i kartkówek najpóźniej  

dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

 

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. Wprowadza się notę „0” w przypadku nie napisania kartkówki przez 

ucznia (symbol ten nie jest oceną, a jedynie informacją dotycząca systematyczności pracy). Czas 

przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia  do szkoły 

lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Uczeń, który nie pojawił się na zapowiedzianej kartkówce, 

ma obowiązek napisać ją w późniejszym terminie (procedura jak w przypadku sprawdzianu). 

 

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 nazw historycznych oraz kultura wypowiedzi. Wystawiając ocenę za wypowiedź ustną 

nauczyciel dokonuje jej uzasadnienia.  

 

Praca na lekcji– nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji.  

Systematyczność pracy na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). W klasach 4-6 5 

plusów otrzymane przez ucznia to ocena celująca (za aktywność w czasie lekcji- trzy minusy to ocena 

niedostateczna). W klasach 7-8, aby otrzymać ocenę z aktywności uczeń powinien zebrać 3 plusy, a 3 minusy 

gwarantują ocenę niedostateczną. 



 

  

 

3. ZASADY OCENIANIA 

 

 Sprawdzenie  wiadomości i umiejętności  ucznia  może mieć formę ustną, pisemną lub praktyczną. 

 Czas na wykonanie pracy, która podlega sprawdzeniu, ustalany jest przez nauczyciela. 

 Nauczyciel w ocenianiu uwzględnia kategorie i wagę ocen:  

 

 
 

 
 

KATEGORIE WAGA 

Testy, sprawdziany,  10 
Praca na lekcji   (prowadzenie zajeć) 10 

Szczególne osiągnięcia   ( konkursy) 10 

Projekty 8 
Zadania dodatkowe 8 
Kartkówka 7 
Odpowiedzi ustne 7 
Przygotowanie do lekcji 7 
Aktywność 5 

Zadania domowe 3 
Praca w grupach 3 

 

 

 

 W ocenie prac pisemnych tj. sprawdziany, testy, prace literackie, kartkówki nauczyciel 

stosuje procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy ucznia  na poszczególne oceny: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena prac pisemnych dla uczniów posiadających opinie publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni specjalistycznej o obniżonych 

wymaganiach jest obliczana wg skali: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSKAŹNIK PROCENTOWY OCENA 

100% - 95% Celujący 

94% - 85% bardzo dobry 

84% - 70% dobry 

69% - 50% Dostateczny 

49% - 30% Dopuszczający 

29% - 0% Niedostateczny 

WSKAŹNIK PROCENTOWY 

 
OCENA 

100% - 90% celujący 

89% - 71% bardzo dobry 

70% - 55% dobry 

54% - 40% dostateczny 

39% - 20% dopuszczający 

19% - 0% niedostateczny 



 

 

 

Nauczyciel oceniając pracę ucznia może stosować przy ocenie znaki: 

 „ + ” - w przypadku górnej granicy wskaźnika procentowego, 

 „ – ” - w przypadku dolnej granicy wskaźnika procentowego. 

Oceniając sprawdziany nauczyciel nie musi wystawiać przy ocenie „+” czy „-”, wystawia ocenę 

zgodną z wynikiem procentowym. 

 

Nieprzygotowanie: 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć po wejściu nauczyciela do klasy, przed rozpoczęciem 

zajęć. 

 Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze bez uzasadnienia. Kolejne skutkują oceną 

niedostateczną zgodnie z zasadami uszczegółowionymi w PSO. Mimo zgłoszenia 

nieprzygotowania uczeń ma obowiązek nadrobić zaległe zadanie. 

 Przy pracach długoterminowych (powyżej pięciu dni) oraz sprawdzaniu zeszytów na koniec działu 

nie uwzględnia się nieprzygotowania. 

 Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z zapowiedzianego pisania sprawdzianu lub 

kartkówki. 

 

Nieobecności: 

Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane nieobecnością. 

Uczeń ma obowiązek porozumieć się z nauczycielem w sprawie terminu oddania bądź napisania 
zaległej pracy.  

Uczeń, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności (dłuższej niż 5 dni)  nie przystąpił 
do sprawdzianu, ma obowiązek jego napisania (z tego samego zakresu wiadomości i umiejętności)  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od powrotu do 

szkoły.  

Zasada z pkt. B-c) nie dotyczy ucznia o nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie (np. 

jednodniowej lub jednogodzinnej). Uczeń taki ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian (z tego 
samego zakresu wiadomości i umiejętności) na kolejnej lekcji z danego przedmiotu. 

W klasach 7-8 zaległe sprawdziany i kartkówki uczniowie mogą pisać wyłącznie w czasie 

konsultacji. 

 

 Przechowywanie i udostępnianie prac: 

 Prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego. 

 Prace pisemne udostępniane są uczniom do wglądu podczas omawiania wyników sprawdzianu 

w celu zapoznania ich z oceną, dokonania analizy błędów i sformułowania poprawnych 

odpowiedzi oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym podczas zebrań i konsultacji. 

  

Nauczanie zdalne: 

 Podczas nauczania zdalnego uczniowie mają obowiązek wykonywać terminowo 

zadania wyznaczone przez nauczyciela, łączyć się podczas wyznaczonych zajęć 

online oraz kontaktować się z nauczycielem na platformie Librus. 

 Podczas nauczania zdalnego uczniowie będą otrzymywać do wykonania zadania: 

część zadań (wskazanych przez nauczyciela) będzie zadaniami ocenianymi według 

kategorii „zadanie domowe” z wagą 3 (mogą pojawiać się zadania na ocenę z inną 

wagą, ale wówczas zostanie to zaakcentowane przez nauczyciela); część zadań 

(wskazanych przez nauczyciela) będzie w formie zadań dla chętnych lub 

obowiązkowych, ale sprawdzanych wybiórczo. 



 W przypadku nieobecności lub problemach sprzętowych podczas nauczania zdalnego 

uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o przyczynach problemu przez 

wiadomość na platformie Librus. 

 

4. KRYTERIA OCEN: 
 

 

     ocena                    opanowane umiejętności i aktywność 

 

       posiadana wiedza 

 

 

 

 

 

 

   celująca 

 

1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

2. Potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł informacji  

    wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie  

    zdobyć wiadomości. 

3.Systematycznie wzbogaca swoją wiedzą poprzez czytanie książek,  

    artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku). 

4. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania  

     konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji, jak i pracy  

     pozalekcyjnej. 

5. Potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle  

    historycznymi (przyczyny – skutki), ale również umie powiązać    

     problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi w czasie  

     lekcji przedmiotu. Umie powiązać dzieje własnego regionu  

    z dziejami Polski lub powszechnymi. 

6. Wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim  

    do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości.  

     Potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej   

   argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie  

 

1. Posiada wiedzę 

wykraczająca  znacznie 

poza zakres materiału 

programowego np. w 

odniesieniu do określonej 

epoki, kraju lub 

zagadnienia. Dodatkowa 

wiedza jest owocem 

samodzielnych 

poszukiwań i przemyśleń. 

2. Zna dzieje własnego 

regionu w stopniu 

wykraczającym poza 

poznany w czasie lekcji. 

 

 

 

 

 

    bardzo    

     dobra 

1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez  

    nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również korzystając ze  

    wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji. 

2. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez  

    nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami. 

3. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. 

4. Bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających  

    wiedzy i umiejętności historycznych. 

5. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. 

6. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo –   

    skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem  

    nie tylko z zakresu historii, ale również pokrewnych przedmiotów. 

 

 

1. Opanował w minimum  

    90% materiał 

przewidziany   

     programem. 

2. Posiada wiedzę z 

dziejów  

    własnego regionu w 

stopniu    

    zadawalającym. 

       

 

 

 

 

       dobra 

1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł    

     informacji. 

2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast  

     zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem  

     nauczyciela. 

3. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej  

    skali trudności. 

4. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.  

    Umie samodzielnie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń  

    historycznych. 

5. Jest aktywny w czasie lekcji. 

 

 

1. W minimum 70% 

opanował  

     materiał programowy. 

2. Zna najważniejsze 

wydarzenia   

    z dziejów własnego 

regionu. 



 

 

Dostateczna 

 

1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych  

    źródeł informacji. 

2. Potrafi wykonać proste zadania. 

3. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu  

    zadawalającym. 

1. Opanował podstawowe  

    elementy wiadomości    

    programowych  

    pozwalających   

    mu na zrozumienie   

    najważniejszych  

      zagadnień. 

2. Zna niektóre  

    wydarzenia  

    i postacie z historii    

    regionu (minimum    

    50% wiedzy  

    przewidzianej  

      programem) 

 

 

dopuszczająca 

     

    Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia    

    wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. 

Jego wiedza posiada 

poważne braki, które 

jednak można usunąć w 

dłuższym okresie czasu. 

(minimum 30% wiedzy 

przewidzianej 

programem) 

 

 

 

 

niedostateczna 

 

    Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych   

    poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. 

 

Braki w wiedzy są na tyle 

duże, że nie rokują 

nadziei na ich usunięcie 

nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

 

 

 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce lub ze stwierdzonymi deficytami  

rozwojowymi nauczyciel dostosowuje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniając  zalecenia 

zawarte w opinii pedagogiczno-psychologicznej. Szczegółowe sposoby postępowania zawarte są 

w procedurach dostosowania wymagań edukacyjnych. 

 

 

                                                                                                                                         Nauczyciele historii: 
 
                                                                                                                      Iwona Łoś- Franczak 
             Dominika Gromala 
           Karolina Chudek 


