
Przedmiotowy System Oceniania historii dla klas 4-8 w Szkole 
Podstawowej nr 12 we Wrocławiu. 
Na lekcjach historii uczeń oceniany będzie za : 
1. Wypowiedzi ustne: 
 czytanie mapy, 
 czytanie ze zrozumieniem (tekst z podręcznika), 
 analiza prostego 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, 
2. Wypowiedzi pisemne: 
 zadania domowe 
 samodzielna praca na lekcji 
 wypracowania na tematy historyczne 
 sprawdziany i kartkówki 
 prace klasowe 
 praca w grupie 
3.Działalność historyczną: 
 udział w konkursach historycznych szkolnych i pozaszkolnych, 
 udział w imprezach historycznych, rekonstrukcjach, wykopaliskach. 
Oceny cząstkowe stawiane są w skali od 1 do 6 . 
Wagi ocen 
WAGA 5 
-praca klasowa, test, 
-konkurs na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, rejonowym, szkolnym 
-sprawdzian 
WAGA 3 
-kartkówka, 
- odpowiedź ustna, 
-samodzielna praca na lekcji 
WAGA 2 
-praca w grupach 
WAGA 1 
-praca domowa 
-aktywność 
Ocena prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, kartkówki) 
100% – 6 celujący 
99% – 87%5- bardzo dobry 
86% - 75%4 - dobry 
74% - 50% 3 – dostateczny 
49% - 36% 2 - dopuszczający 
35% - 0% 1 – niedostateczny 
Uczeń, który opuścił pracę klasową ma 14 dni na jej zaliczenie. 
4.Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić 1 nieprzygotowanie, informuje 
nauczyciela o tym fakcie na początku lekcji. 
Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. 



Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które 
nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica. 
5. Sprawdzian po omawianym  dziale będzie zapowiedziany z tygodniowym 
wyprzedzeniem i trwa cała godzinę lekcyjną. Do sprawdzonych i ocenionych prac 
uczniowie mają wgląd na lekcji. Sprawdziany zostają w szkole jako dokument. 
Rodzice mogą obejrzeć sprawdziany podczas konsultacji. Ocenę niedostateczną ze 
sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić 
tylko jeden raz z tego samego materiału w terminie 2 tygodni od chwili oddania 
sprawdzianu przez nauczyciela. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać sprawdzian 
zaległy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Odmowa napisania sprawdzianu 
lub nie napisanie sprawdzianu w uzgodnionym terminie skutkuje oceną 
niedostateczną bez możliwości poprawy. Ocena dopuszczająca  ze sprawdzianu może 
być poprawiona na prośbę ucznia 
6. Kartkówki z trzech ostatnich jednostek tematycznych może być nie 
zapowiedziana, trwa 10-15 min. Oceny z zapowiedzianych kartkówek nie będą 
poprawiane. 
7.Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z historii i społeczeństwa 
Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 
Ocena bardzo dobry - sprawnie posługuje się zdobytą podczas lekcji wiedzą i umiejętnościami, - wyraża 
własne 
zdanie, popiera je właściwą, logiczną argumentacją, - samodzielnie dostrzega związki między faktami oraz 
rozwiązuje problemy, - potrafi powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi na innych 
przedmiotach, - samodzielnie umieszcza fakty w czasie i przestrzeni, - posługuje się poprawną polszczyzną. 
Ocena dobry - sprawnie posługuje się zdobytą podczas lekcji wiedzą i umiejętnościami, -jego wypowiedź 
zawiera nieliczne braki i błędy, - samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy, a trudniejsze pod 
kierunkiem 
nauczyciela, - dostrzega związki między faktami, - pod kierunkiem nauczyciela umieszcza fakty w czasie i 
przestrzeni, 7 - posługuje się poprawną polszczyzną. 
Ocena dostateczny - zna tylko podstawowe fakty oraz potrafi rozwiązać podstawowe problemy, - przy 
pomocy 
nauczyciela wykorzystuje podstawowe umiejętności, - popełnia błędy językowe i stylistyczne podczas 
wypowiedzi 
Ocena dopuszczający - zna podstawowe fakty, - zadania i problemy rozwiązuje z dużą pomocą nauczyciela, 
- 
popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne. 
Ocena niedostateczny - nie zna podstawowych faktów - nie potrafi rozwiązać żadnych zadań nawet przy 
pomocy nauczyciela 
Odmowa przyjścia do odpowiedzi skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej z odpowiedzi. 
 
Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych 
ocen. Pod uwagę brane jest  zaangażowanie i stosunek ucznia do przedmiotu w 
ciągu całego roku. 
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy posiada wiedzę i umiejętności wykraczające 
poza program danej klasy. Reprezentuje szkołę w konkursach historycznych i odnosi 
znaczące  sukcesy. 
Podejmuje dodatkowe zadania na rzecz społeczności miasta, bierze udział w 
imprezach historycznych. 
 


