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1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. 
 

a)  formy aktywności: 
 

• odpowiedzi ustne  
• sprawdziany  
• kartkówki  
• samodzielne prace na lekcji 
• prace domowe (krótko lub długoterminowe)   
• prace klasowe i prace zespołowe  
• zeszyty ćwiczeń  
• referaty i projekty  
• analiza tekstów źródłowych  
• praca z mapami historycznymi  
• udział w konkursach i olimpiadach historycznych oraz wosowskich 

 
b)  skala ocen: 
 

• ocena celująca – 6 
• ocena bardzo dobra – 5 
• ocena dobra – 4 
• ocena dostateczna – 3 
• ocena dopuszczająca – 2 
• ocena niedostateczna – 1 

c)  ocenę ze sprawdzianów ustala się w postaci ocen wynikających z zastosowania 
skali procentowej: 

• 0% - 49% - niedostateczny 
• 50% - 59% - dopuszczający 
• 60% - 74% - dostateczny 
• 75% - 89% - dobry 
• 90% - 100% - bardzo dobry  
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• wykorzystanie przez ucznia wiedzy tzw.  dodatkowej (wykraczającej poza zakres 
materiału programowego) – celujący 

 
2  Kryteria ocen: 
 

Wymagania na poszczególne stopnie są zgodne z programami nauczania. 

 
3.  Zasady ustalania oceny śródrocznej i końcoworocznej. 
 

a)  ocena śródroczna i końcoworoczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych. 
Nauczyciel przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcoworocznych wspomaga się 
średnią ważoną ocen cząstkowych . Przyjmuje się następującą wagę poszczególnych form 
aktywności:  

 waga 

    Sprawdzian pisemny (test) 3 

    Kartkówka, odpowiedź ustna 2 

Pozostałe formy aktywności ucznia np.: zadanie domowe, referat, 
zeszyt ćwiczeń, aktywność na lekcji 
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                (ocena x waga) + (ocena x waga) + ... .... 

Średnia ważona (S) =   _____________________________________________________________ 

                                                                      suma wag 

b)  Dopuszczalne jest stosowanie znaków: „+" dla stopni bieżących, przy czym interpretuje 

się je następująco: 

• „plus" (+) to 0,5 dodane do oceny, np. +3 = 3,5 

c)  wynik średniej ważonej wyznacza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i 

zaokrągla wg zasady: 

• od x,51 w górę, np. wynik średniej ważonej S = 3,51 - ocena śródroczna lub 

końcoworoczna 4 (dobry) 

• od x,50 w dół, np. wynik średniej ważonej S = 3,50 -» ocena śródroczna lub 

końcoworoczna 3 (dostateczny). 

 

4.  Zasady PZO: 
a)  uczeń może skorzystać z nieprzygotowania do lekcji, tzw. ,,np". Ilość ,,np"   ustalana jest 
przez nauczyciela przedmiotu. 
b)  w/w nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych,  
 sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych. 
c)  aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych  
 odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+” 
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 i minusami „ – ‘’ za które uczeń otrzymuje ocenę. 
d)  uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez  
 nauczyciela.  
e)  uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem – w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Dany sprawdzian może poprawiać jeden 
raz.  Poprawa oceny z kartkówki – wg ustaleń z nauczycielem przedmiotu. 
f)  niesamodzielna praca na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej w ten 
sposób. 
 

5.  Informowanie o ocenach. 
 
a)  wszystkie oceny są jawne dla ucznia i wystawione według ustalonych kryteriów. 
b)  uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 
c)  o przewidywanej ocenie semestralnej  uczeń informowany jest na 3 dni przed 
klasyfikacyjnym zebraniem  rady pedagogicznej na lekcji przedmiotowej. O ocenie 
końcoworocznej, uczeń informowany jest najpóźniej 2 tygodnie przed rocznym 
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 
d)  o ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  
 najpóźniej 2 tygodnie  przed  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Za  
poinformowanie rodziców/opiekunów odpowiada wychowawca. 
e)  ocena śródroczna  wystawiana jest przez nauczyciela przedmiotu. Uczeń otrzymuje ocenę 
na podstawie ocen cząstkowych. 
Ocena końcoworoczna wystawiana jest przez nauczyciela w taki sam sposób jak ocena 
śródroczna, przy czym brane są pod uwagę oceny z całego roku szkolnego. 
 


