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Kryteria oceniania z historii  

I.Na lekcjach uczeń jest oceniany za: 

1. Odpowiedzi ustne i kartkówki (dotyczą materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje).           
Kartkówki mogą być niezapowiedziane i będą odbywały się w miarę potrzeb, natomiast            
odpowiedzi ustne co lekcję. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki           
w terminie nieprzekraczającym do dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

2. Sprawdziany i testy (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i zawsze poprzedzone           
lekcją powtórzeniową). Obejmują większe partie materiału. Pytania będą punktowane         
w zależności od stopnia trudności . Uczniowie otrzymują zagadnienia na sprawdzian lub test.             
Uczeń ma możliwość poprawy oceny uzyskanej z pracy klasowej. Sprawdzian lub test            
napisany na niesatysfakcjonującą ucznia ocenę można poprawiać. Oceny niedostateczne         
powinny być poprawione. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, ma obowiązek zaliczyć go.            
Jeśli nie stawi się na umówiony z nauczycielem termin, będzie pisał sprawdzian bez             
uprzedzenia na najbliższej lekcji. Oceny będą wynikały z następującej skali procentowej: 

99%-100%  -celujący 
89%-98%   - bardzo dobry 
73%-88%   - dobry 
50%-72%   - dostateczny 
35%-49%   - dopuszczający 
0%-34%     - niedostateczny 

3. Prace domowe (w różnej formie: karty pracy, referaty, wytwory plastyczne itp.). Uczeń,             
który za brak pracy domowej otrzymał minusa, ma obowiązek uzupełnić tę pracę na następne              
zajęcia. Ocena będzie uzależniona od stopnia samodzielności wykonania zadania         
i wyczerpania tematu. W przypadku braku pisemnego zadania domowego uczeń zostanie           
zapytany z treści, które było w zadaniu i oceniony. 

4. Praca na lekcji - aktywność (praca indywidualna, praca w grupie, praca z mapą, tekstem)               
jest oceniana w postaci plusów i minusów. Sześć plusów - ocena celująca, trzy minusy -               
ocena niedostateczna. Minusy uczeń może otrzymać za nieprzygotowanie do lekcji oraz za            
nieuważanie na zajęciach (nie potrafi powiedzieć o czym była mowa przed chwilą, gdyż             
zajmował się czymś innym).  

5. Prace dodatkowe (nieobowiązkowe) oceniane są pod względem stopnia trudności pracy,           
samodzielności wykonania i zrozumienia tematu. 



6. Zeszyt przedmiotowy. Każdy uczeń ma obowiązek systematycznie i starannie prowadzić           
zeszyt przedmiotowy. 

7. Udział w konkursach historycznych i osiągnięcie w nim sukcesu (wysokie miejsce). 

8. Uczniowie będą oceniani za umiejętność posługiwania się mapą. Ocena będzie zależała od             
stopnia znajomości mapy. 

9. Wszystkie oceny niedostateczne będzie można poprawić, z wyjątkiem oceny z aktywności            
oraz ocen ze sprawdzianu i kartkówki, które były wynikiem ściągania. Ocena z poprawy             
wpisywana jest w miejsce poprzedniej, gorszej oceny. 

II. Przy ocenianiu nauczyciel stosuje średnią ważoną wg następujących kryteriów: 
sprawdzian / poprawa sprawdzianu – waga 4 
odpowiedź, kartkówka – waga 2 
aktywność na lekcji, praca w grupie  – waga 1 
zadanie domowe – waga 1 
prace dodatkowe – waga 2 

III. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej: 
Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę: 
1. Stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności wg wyliczonej średniej ważonej: 

●  1 - 1,50        niedostateczny 

●  1,51 - 2,50    dopuszczający 

●  2,51 - 3,50    dostateczny 

● 3,51 - 4,50     dobry 

● 4,51 - 5,40     bardzo dobry 

●  5,41 - 6,00    celujący 

2. Rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie)/ 

3. Wkład pracy w stosunku do możliwości. 

 

 

 

 


