
Przedmiotowe zasady oceniania ( PZO) z historii 

dla klas IV – VIII w SP 6 Jelenia Góra 

w roku szkolnym 2022/2023, 

nauczyciel: Hanna Niespodziewany 
 

Na lekcjach historii ocenie podlegają następujące obszary: wiadomości, umiejętności i 

stosunek ucznia do przedmiotu. 

 

1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

− prace pisemne: sprawdziany, testy ,kartkówki, karty pracy, zadania domowe 

− wypowiedzi ustne: odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, projekty i prezentacje 

− aktywność na lekcjach 

− udział w olimpiadach, konkursach historycznych i krajoznawczo – turystycznych 

 

2. Zasady i tryb oceniania: 

− każdy uczeń oceniany jest zgodnie  zasadami sprawiedliwości; oceny uwzględniają 

możliwości uczniów i wkład ich własnej  pracy, są jawne dla uczniów i rodziców, 

wystawiane są systematycznie, podawane na bieżąco i uzasadniane w formie ustnej 

lub pisemnej 

− ocenianie ucznia odbywa się według zaleceń PPP , tzn. przy ocenianiu uwzględnia się 

wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach i orzeczeniach ( zasada różnicowania 

wymagań) 

− uczeń może poprawić każdą ocenę jednorazowo 

− sprawdziany z działów są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane na 

e-dzienniku oraz zawsze poprzedzone powtórzeniem materiału 

− ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń musi poprawić w ciągu dwóch tygodni; 

jeżeli tego nie zrobi , to poprawia zaległy sprawdzian na najbliższej lekcji historii 

− uczeń nieobecny na sprawdzianie musi w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

zaliczyć dany materiał; jeżeli tego nie zrobi, to pisze sprawdzian na najbliższej lekcji 

historii 

− kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane 

− nauczyciel ma prawo odpytać ucznia w formie ustnej z trzech ostatnich tematów 

− uczeń ma prawo w semestrze zgłosić dwukrotne nieprzygotowanie do lekcji , ale nie 

dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek oraz zleconych zadań 

domowych czy prezentacji, które są obowiązkowe; zgłoszenie przyjmowane jest przez 

nauczyciela tylko na początku lekcji 

− uczeń ma obowiązek systematycznie odrabiać zadania domowe, ale nie za każdą pracę 

otrzyma ocenę. Parafka w zeszycie oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie 

zadania, ale nie sprawdzał jego treści merytorycznej 

− za udział w olimpiadach i  konkursach uczeń otrzymuje dodatkową ocenę, jeżeli 

osiągnął wymierny sukces ( tytuł laureata, finalisty) 

− nauczyciel nie ocenia ucznia bezpośrednio po przyjściu do szkoły po dłuższej 

nieobecności 

− uczeń nie może poprawić oceny śródrocznej i końcowo rocznej bezpośrednio przed 

klasyfikacją gdyż pod uwagę brana jest systematyczna praca ucznia przez cały semestr 

− ocena proponowana wystawiana jest na konkretny dzień i w efekcie jako ocena 

semestralna lub końcoworoczna może być podwyższona lub obniżona 

 



3. Kryteria oceny: 

a) Ocenę „ celujący” otrzymuje uczeń , który: 

− rozumie wydarzenia historyczne w sposób przyczynowo – skutkowy 

− prawidłowo posługuje się pojęciami historycznymi 

− biegle analizuje i interpretuje fakty historyczne 

− bierze udział w konkursach historycznych i krajoznawczo – turystycznych 

− do lekcji jest zawsze przygotowany i aktywny 

− wykonuje dodatkowe zadania 

− ze sprawdzianów uzyskuje oceny celujące i bardzo dobre 

b) Ocenę „ bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

− potrafi zastosować posiadaną wiedzę do wyjaśnienia ogólnych problemów oraz 

zauważa ich złożoność 

− posługuje się odpowiednia terminologią 

− posiada wiedzę prezentowana na lekcjach 

− jest prawie zawsze przygotowany do lekcji 

− jest aktywny na lekcji  

− ze sprawdzianów uzyskuje oceny bardzo dobre i dobre 

c) Ocenę „ dobry” otrzymuje uczeń, który: 

− opanował wiedzę zawartą w podstawie programowej i samodzielnie stosuje ją przy 

analizie problemów historycznych 

− rozumie typowe zjawiska historyczne 

− jest na ogół aktywny na lekcji 

− ze sprawdzianów uzyskuje oceny dobre i dostateczne 

d) Ocenę „ dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

− w większości opanował treści zawarte w podstawie programowej 

− posiada ograniczoną wiedzę do analizowania problemów 

− na ogół poprawnie stosuje terminologie historyczną 

− czasami jest nieprzygotowany do lekcji 

e) Ocenę „  dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

− opanował obowiązkowe treści w niewielkim stopniu 

− analizuje problemy o małym stopniu trudności 

− potrafi ogólnikowo przedstawić omawiane tematy 

− jest często nieprzygotowany do zajęć 

− ze sprawdzianów otrzymuje oceny dopuszczające i niedostateczne 

f) Ocenę „ niedostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

− nie opanował wiadomości niezbędnych do rozumienia prostych problemów 

historycznych 

− nie zna i nie potrafi posługiwać się podstawową terminologią historyczną 

− nie odróżnia przyczyn od skutków, nie rozumie podstawowych wydarzeń 

− jest bardzo często nieprzygotowany do lekcji 

− nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania nawet przy pomocy nauczyciela 

 

4. Skala ocen. 

a) skala ocen 1 -6, przy ocenianiu bieżącym stosuje się znaki  + i -, dodatkowo stosuje 

się znaki:  

nb – nieobecny, np.- nieprzygotowany,  

bz – brak zadania; za aktywność stawiamy znak +. 

 



b) procentowe przeliczenia ocen: 

poniżej 26%=1,  

26-29%-1+,  

30 – 35%= 2-,  

36 – 43%=2,  

44 – 49%=2+,  

50 – 57%=3-,  

58 – 66%=3,  

67 – 74%=3+,  

75 – 78%= 4-,  

79-82%=4,  

83-89%=4+,  

90 – 92%=5-,  

93 -95%=5,  

96 -97%=5+,  

98 -99%=6-,  

100%=6 

 

Obniżone kryteria oceniania:  

poniżej 17%=1,  

18-19%=1+,  

20-26%=2-,  

27-33%=2,  

34 – 39%=2+,  

40-44%=3-,  

45-49%=3,  

50-54%=3+, 

55-60%=4-,  

61-65%=4,  

66-70%=4+,  

71-76%=5-,  

77-83%=5,  

84-89%=5+, 

90-95%=6-,  

96-100%=6) 

 

c) wagi ocen 

stosuje się następujące wagi ocen: 1,2,3 ( szczegóły w Statucie Szkoły) 

 

d) nauczyciel przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej może sugerować się średnia 

ocen ważoną wg schematu: 

celujący – średnia ważona powyżej 5,50,  

bardzo dobry – 4,51-5,50,  

dobry- 3,51-4,50,  

dostateczny- 2,51- 3,50,  

dopuszczający- 1,51-2,50,  

niedostateczny- 1,50 i poniżej 

 

 

 
Hanna Niespodziewany 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


