
Kontrola i ocena z historii i społeczeństwa 

1. Każdy uczeń otrzymuje w ciągu semestru cztery oceny cząstkowe. 

2. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1-6, wartość oceny cząstkowej lub śródrocznej może 

podwyższać „+” lub obniżać „-”. Na koniec roku wystawia się oceny bez plusów i minusów. 

3. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

• czytanie mapy i korzystnie z atlasu, 

• czytanie ze zrozumieniem (tekstu podręcznika, tekstu źródłowego) 

• odpowiedzi ustne, 

• wypowiedzi pisemne (zadania domowe) 

• sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) 

• aktywność (udział w lekcjach i konkursach) 

• umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo- skutkowego, porównania epok, 

ustrojów politycznych, społecznych, gospodarczych na przestrzeni dziejów, 

• posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii; obliczanie czasu 

wydarzeń, długości ich trwania, umieszczanie ich na taśmie chronologicznej, 

• wykorzystanie ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji (dokonanie opisu w 

formie ustnej lub pisemnej) 

• praca w grupie, projekt, 

• praca w zeszycie przedmiotowym, 

• praca w zeszycie ćwiczeń, 

 

Przy czytaniu z mapy i korzystaniu z atlasu brane są pod uwagę: 

• wskazanie granic i ich zmian, 

• wydarzeń historycznych umieszczonych na mapie, 

• porównanie informacji zawartych na różnych mapach, np. historycznej i fizycznej, 

• wypełnianie map konturowych, 

• posługiwanie się pojęciami geograficznymi przy określaniu, np. położenia miasta, miejsca 

bitwy itp., 

• znajomość znaczenia symboli z legendy, 

 

Przy wypowiedzi ustnej pod uwagę brane są:  

• znajomość poznanych zagadnień, 

• samodzielność wypowiedzi, 

• sposób ich wypowiedzi (lad wypowiedzi, elementy kultury żywego słowa) 

 

Przy wypowiedziach pisemnych ocenie podlega: 

• zgodność z tematem, 

• poprawność merytoryczna i stylistyczna, 

• kompozycja (podział na części, spójność, logiczność) 

• estetyka (pismo, marginesy) 

• dodatkowe walory pracy (oryginalność ujęcia, bogactwo języka, zastosowanie cytatów itp.) 

 

4. Do zapisu wieków uczeń jest zobowiązany używać tylko cyfr rzymskich. 

 



5. Sprawdziany pisemne- są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane do dziennika        

z  tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany przeprowadzane są po omówieniu określonej 

partii materiału, np. jednego działu lub po zrealizowaniu części z danego materiału. 

Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. Ze sprawdzianów i 

zapowiedzianych kartkówek nie można zgłosić nie przygotowania. 

 

Sprawdziany i kartkówki oceniamy według systemu punktowego: 

• 0%-30%        ndst 
• 31%-50%      dop 
•51%-75%       dst 
• 76%-90%      db 
•91%-100%     bdb 
• napisanie bezbłędnie sprawdzianu i rozwiązanie zadania dodatkowego jest równoznaczne                 
z wystawieniem oceny celującej za sprawdzian. 
Spisywanie(ściąganie) na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 

6. Odpowiedzi ustne i kartkówki dotyczą materiału z ostatnich trzech lekcji. 
7. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
8. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym                    

z nauczycielem. 
9. Praca domowa- kontrolowana na bieżąco. Uczeń musi być przygotowany z trzech ostatnich 

lekcji lub z zadanej partii materiału (np. działu)- po wcześniejszym zapowiedzeniu przez 
nauczyciela. 

10. Prace domowe mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu określonych 
materiałów potrzebnych na lekcję. Prace mogą być krótko lub długoterminowe. 

11. Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
12. Brak pracy domowej zaznaczany jest w dzienniku znakiem „-”. 
13. Jeżeli uczeń sam nie zgłosi braku zadanie nauczyciel po sprawdzeniu zadań, wpisuje do 

dziennika uczniowi „-”. 
14. Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze. 
15. Aktywność, czyli czynny udział ucznia w pracy na lekcji, jest nagradzana plusem (3 plusy= 

bdb) lub oceną (np. za udział w konkursie, dodatkową pracę pozalekcyjną) . 
16. W dzienniku odnotowane są następujące skróty oceniające aktywność lub jej brak: 

• nb - nieobecny 
• „-” – brak zadania 
• np - nieprzygotowany 
• bz – brak zeszytu lub podręcznika 
• +  - aktywność 

17. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego- uczeń obowiązkowo prowadzi zeszyt. Przynajmniej 
raz w roku otrzymuje ocenę za prowadzenie zeszytu.  
Pod uwagę przy ocenianiu brane są poniższe elementy: 
• estetyka zeszytu, 
• staranność zapisu, 
• systematyczność w zapisach lekcyjnych, 
• daty na marginesie przy tematach lekcji, 
• numeracja lekcji, 
• podkreślanie tematów, 
• podkreślanie lub zapisanie innym kolorem ważnych pojęć i dat historycznych, 
Uczeń  nie używa w zeszycie do pisania koloru czerwonego, gdyż jest on zarezerwowany dla 
nauczyciela. 



18. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną. 
19. Rolę dominującą odgrywają w ostatecznej klasyfikacji oceny za sprawdziany, kartkówki             

i odpowiedzi ustne. 
20. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie cząstkowych ocen z II semestru i oceny za                

I semestr. 
21. Przedmiotowy system oceniania z historii podlega ewaluacji na końcu roku szkolnego w 

ramach prac zespołu humanistycznego. 
 

 
Kryteria ocen 

Ocena Opanowanie umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 

Ocena celująca Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę bdb. 
Potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł 
informacji wskazanych przez nauczyciela, 
ale również umie samodzielnie zdobyć 
wiadomości. 
Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę 
przez czytanie książek o treści historycznej 
(odpowiednich do wieku). 
Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami 
rozwiązania konkretnych problemów 
zarówno w czasie lekcji jak i w pracy 
pozalekcyjnej. 
Bierze aktywny udział w konkursach, w 
których jest wymagana wiedza historyczna. 
Odnosi w nich sukcesy. 
Jest autorem pracy wykonanej dowolną 
techniką o dużych wartościach 
poznawczych i dydaktycznych. 
Potrafi nie tylko poprawnie rozumować 
kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny- 
skutki), ale również umie powiązać 
problematykę historyczną z zagadnieniami 
poznawczymi w czasie lekcji przedmiotów. 
Umie powiązać dzieje własnego regionu z 
dziejami Polski lub powszechnymi. 
Wyraża samodzielny, krytyczny ( stopniu 
odpowiednim do wieku) stosunek do 
określonych zagadnień z przeszłości. Potrafi 
udowadniać swoje zadanie używając 
odpowiedniej argumentacji będącej 
skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy.  
Wykazuje aktywną postawę podczas lekcji. 
Aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, 
właściwie komunikując się z rówieśnikami. 
Bierze odpowiedzialność za efekty pracy 
swojej i kolegów. Potrafi również pracować 
samodzielnie. 
 
 

1.Posiada wiedzę 
wykraczającą 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 
poznawany w czasie lekcji. 



Ocena bardzo 
dobra 

Sprawnie korzysta ze wszystkich 
dostępnych i wskazanych przez nauczyciela 
źródeł informacji.  
Potrafi również korzystając ze wskazówek 
nauczyciela dotrzeć do innych źródeł 
informacji.  
Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania 
postawione przez nauczyciela posługując się 
nabytymi umiejętnościami.  
Wykazuje się aktywną postawą w czasie 
lekcji. 
Bierze udział w konkursach historycznych 
lub wymagających wiedzy i umiejętności 
historycznych. 
Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim 
stopniu trudności. 
Potrafi poprawnie rozumować w 
kategoriach przyczynowo- skutkowych 
wykorzystując wiedzę przewidzianą 
programem nie tylko z zakresu historii, ale 
również pokrewnych przedmiotów. 
Ma dużą wiedzę o historii regionu. 
 

1.Opanował w minimum 
91% materiału 
przewidzianego programu. 
2. Posiada wiedzę z dziejów 
własnego regionu w stopniu 
zadowalającym 

Ocena dobra Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w 
czasie lekcji źródeł informacji. 
Umie samodzielnie rozwiązywać typowe 
zadania, natomiast zadania o stopniu 
trudniejszym wykonuje pod kierunkiem 
nauczyciela. 
Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o 
stosunkowo niewielkiej skali trudności. 
Poprawnie rozumuje w kategoriach 
przyczyno- skutkowych. Umie samodzielnie 
odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń 
historycznych. 
Jest aktywny na lekcjach. 
Poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się 
bronić swoich poglądów. 
Zna najważniejsze wydarzenia z dziejów 
swojego regionu. 

1.W minimum 76% 
opanował materiał 
programowy. 
2.Zna najważniejsze 
wydarzenia z dziejów swego 
regionu. 

Ocena 
dostateczna 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela 
skorzystać z podstawowych źródeł 
informacji. 
Potrafi wykonać proste zadania. 
W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w 
stopniu zadowalającym 
Opanował podstawowe elementy 
wiadomości programowych, pozwalające 
mu na rozumienie najważniejszych 
zagadnień. 
Rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach 

1.Opanował podstawowe 
elementy wiadomości 
programowych pozwalające 
mu na rozumienie 
najważniejszych zagadnień. 
2.Zna niektóre wydarzenia i 
postacie z historii regionu. 
(minimum 51% wiedzy 
przewidzianej programem) 



zespołowo- grupowych. 
Czasami poprawnie formułuje wnioski, ma 
problemy z obroną swoich poglądów. 
Zna niektóre wydarzenia i postacie z historii 
regionu. 

Ocena 
dopuszczająca 

Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać 
proste polecenia wymagające zastosowania 
podstawowych umiejętności. 
Opanował zakres wiedzy i umiejętności na 
poziomie koniecznym. 
Nie potrafi sformułować własnych 
wniosków. 
Ma poważne braki w wiedzy, które jednak 
można nadrobić w dłuższym okresie. 

Jego wiedza posiada 
poważne braki, które jednak 
można usunąć w dłuższym 
okresie czasu. (minimum 
31% wiedzy przewidzianej 
programem) 

Ocena 
niedostateczna 

Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi 
wykonać prostych poleceń wymagających 
zastosowania podstawowych umiejętności. 
Nie opanował minimum wiadomości 
programowych określonych jako 
wymagania konieczne. 
Ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie 
rokują one nadziei na ich nadrobienie 
nawet z pomocą nauczyciela. 

Braki w wiedzy są na tyle 
duże, że nie rokują one 
nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy 
nauczyciela. 

 


