
Przedmiotowy system oceniania z historii i teraźniejszości 

1. Na zajęciach uczeń powinien mieć ze sobą zeszyt i podręcznik.  

     2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 Każdy dział zakończony jest 45 min. sprawdzianem pisemnym, zapowiedzianym co najmniej 

tydzień  wcześniej. 

 Kartkówka – obejmuje 1 – 3  ostatnich zagadnień tematycznych, nie musi być zapowiadana,  

ilość nieograniczona, czas trwania 10 – 20 minut 

 Odpowiedź ustna – obejmuje 1 – 3  ostatnich zagadnień tematycznych, w przypadku lekcji 

powtórzeniowej materiał z całego działu 

 Zadania domowe 

 Aktywność na lekcji  

 Wiadomości medialne  

 Projekty edukacyjne 

 

3. Sprawdziany i kartkówki będą oceniane w skali punktowej, przeliczanej według skali procentowej:  

0-40%     punktów     niedostateczny 

41-50%   punktów     dopuszczający  

51 – 70% punktów   dostateczny 

71-87%  punktów     dobry 

88- 99%   punktów   bardzo dobry 

100%     punktów celujący 

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w półroczu nauczyciel wystawia ocenę śródroczną. 

Ocenę roczną wystawia się na podstawie wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w bieżącym roku 

szkolnym.  

4. Prawa i obowiązki ucznia 

 Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu poprawienia 

oceny. 

 W przypadku: 

a) nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce - 

ich zaliczenie następuje w ciągu 2 tygodni. Jeżeli uczeń nie podejdzie do 

zaliczenia w ustalonym terminie otrzyma ocenę niedostateczną. 

Nauczyciel  zastrzega sobie prawo do zmiany pytań.  

b) nieobecność nieusprawiedliwiona – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  



 Uczeń ma prawo zgłosić raz w półroczu nieprzygotowanie do lekcji. Należy to zrobić 

w formie ustnej przed rozpoczęciem jej przez nauczyciela. Nieprzygotowanie nie 

dotyczy powtórek, zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów. 

 Jeśli uczeń korzysta  z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy podczas prac 

pisemnych, stanowi  to podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej i uczeń nie 

ma  możliwości jej poprawy.  

 Nie ma możliwości poprawy kartkówek. Sprawdziany można poprawić tylko w 

uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Jeśli uczeń 

nie podejmie próby napisania pracy pisemnej, stanowi to podstawę do wystawienia 

oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy 

 Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych (w przypadkach losowych 

termin może ulec przesunięciu).  

 Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu, omawia błędy, a 

następnie przechowuje je do końca roku szkolnego. 

 Każdy uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu 

 Oceny półroczne są  wynikiem systematycznie uzyskiwanych ocen cząstkowych, a nie 

zaliczenia całości materiału przed końcem danego półrocza. 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w półroczu może nie być klasyfikowany  

z przedmiotu. 

 W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec I półrocza, 

obowiązuje go  zaliczenie materiału do dnia  15 marca. Jeśli oceny nie poprawi, to 

pozytywną ocenę końcoworoczną może otrzymać tylko wtedy, kiedy przewidywana 

ocena z II półrocza jest co najmniej na poziomie dostatecznym. W przypadku oceny 

dopuszczającej w II półroczu uczeń otrzymuje kolejną szansę na poprawienie oceny z 

I półrocza pod warunkiem, że jego frekwencja z przedmiotu była na poziomie co 

najmniej 80% i godziny były usprawiedliwione. 

 O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców przez elektroniczny 

system kontroli –librus i na zebraniach z rodzicami.   

 6. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej:  

a) Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel w terminie i trybie zgodnym z WSO  

 Uczeń otrzymuje ocenę  

celujący gdy: 

- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza  podstawę programową, samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych ), 

- umie formułować problemy i dokonywać analizy, syntezy nowych zjawisk, 



- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej  

skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, wymagających wiedzy o społeczeństwie, szczebla 

wyższego niż szkolny, 

 

bardzo dobry  gdy: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, 

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

- wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

-bierze udział w konkursach  wymagającym wiedzy i umiejętności związanych  

 z wiedzą o społeczeństwie, 

-wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych 

treści, 

 

dobry  gdy: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania  typowych   zadań i 

problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

- uogólnia i formułuje wnioski, 

- wykazuje zainteresowanie omawianą na lekcjach problematykę, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

- jest aktywny w czasie lekcji 

 

dostateczny gdy: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, określone podstawą programową, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

-rozumie polecenia i instrukcje, 

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje pojęcia , 

- samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, 

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 

 

dopuszczający  gdy: 



- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te 

nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu  

trudności, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia i polecenia, 

-przejawia niesystematyczne  zaangażowanie w proces uczenia się, 

- z pomocą nauczyciela rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje pojęcia. 

 

niedostateczny  gdy: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są konieczne do 

dalszego kształcenia, 

- nie zna podstawowych pojęć z wiedzy o społeczeństwie, 

-nie potrafi napisać poprawnie krótkiej wypowiedzi z pomocą nauczyciela,, 

- nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.   

  

 8. WSO w nauczaniu zdalnym/na odległość lekcje  wiedzy o społeczeństwie online odbywają się 

zgodnie z planem lekcji za pomocą platformy / aplikacji wskazanej przez nauczyciela, ustalonej 

przez Szkołę,  

podczas lekcji online pracujemy z podręcznikiem lub innym źródłem wskazanym przez nauczyciela, 

dostępnym uczniowi (np. epodręcznik); 

 dodatkowe zadania w formie pdf, scanów itp. nauczyciel przesyła na platformę TEAMS;  

nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania prac (data, godzina);  

nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą 

traktowane jak brak zadania, czy nieobecność na kartkówce;  

termin oceniania prac –jak dotychczas, zgodnie z WSO;  

nauczyciel podaje instrukcje do zadań( nad którymi uczeń pracuje samodzielnie), za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego lub na platformie TEAMS,  

nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby uczeń 

pracując samodzielnie miał możliwość poprawy oceny; Odpowiedzi ustne  

uczeń oceniany jest podczas rozmowy on-line w czasie rzeczywistym (lekcja on-line zgodnie z 

planem lekcji);  

zwolnienie –uczeń ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez dziennik 

elektroniczny -choroba ucznia)  

Pozostałe zadania 



 informację o zadaniu domowym uczeń otrzymuje przez dziennik elektroniczny lub poprzez 

platformę TEAMS;  

nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania,  

uczeń na obowiązek przesłać zadanie do nauczyciela na platformę TEAMS, ewentualnie po 

wyrażeniu zgody przez nauczyciela na dziennik elektroniczny lub adres poczty elektronicznej; 

 uczeń na obowiązek rozwiązać zadania na platformie lub przesłać je do nauczyciela w wyznaczonym 

terminie;  

zadania przesłane po wyznaczonym terminie oraz rozwiązane na platformie będą traktowane jak 

brak zadania;  

zwolnienie –uczeń ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez dziennik 

elektroniczny -choroba ucznia.  

1. Wysłanie do ucznia notatek, zadań domowych i kart pracy za pomocą dziennika elektronicznego 

lub platformy TEAMS- ocenianie ich na bieżąco lub po przyjściu do szkoły.  

2. Kontakt z za pomocą w/w środków. 

 3. Odpowiedź ustna przez TEAMSA.  

4. W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel uwzględnia zalecenia i 

wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni. 
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