
PRZEDMIOTOWY SYSTTEM OCENIANIA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. MATKI 

JADWIGI BORZĘCKIEJ 

klasy VI - Historia 

Klasa VII – Historia 

Klasa VIII – Historia 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

1. Każdy uczeń musi posiadać na lekcji: podręcznik oraz zeszyt lekcyjny  zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

2. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

3. Każda praca kontrolna będzie zawierała kryteria oceny - punktację. 

 4. Sprawdzian i kartkówka nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. 

5. Nauczyciel powinien oddać prace pisemne w terminie do 14 dni.  

6. Uczeń może być w semestrze 2 razy nieprzygotowany do lekcji (odpowiedź ustna, brak  zadania 

domowego, podręcznika) z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych lub odpowiedzi  ustnych 

podczas powtórek wiadomości, jednak musi to zgłosić przed zajęciami.  

7. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi lub  rozpoczęciu 

sprawdzania zadania domowego, pociąga za sobą konsekwencje w postaci wpisania oceny 

niedostatecznej.  

8. Uczeń, który nie napisał pracy kontrolnej w zaplanowanym terminie z powodu  nieobecności, 

zobowiązany jest do zgłoszenia się do nauczyciela, w celu wspólnego  ustalenia terminu napisania 

zaległej pracy kontrolnej.  

9. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu do wszystkich pisemnych form sprawdzania       

wiadomości w obecności nauczyciela.  

10. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej termin należy ponownie        

uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).  

11. Uczeń może poprawić niedostateczny wynik sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej  w terminie 

ustalonym z nauczycielem – do dwóch tygodni.     

  



Klasa  VI, VII, VIII 

Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

 

Ocena celująca 

Uczeń 

- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej, 

- posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je 

zdobywać, 

- samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej i społecznej 

- inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji, 

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi czy społecznymi 

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii 

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej, 

- twórczo i samodzielnie, 

- umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych, 

- posługuje się poprawną polszczyzną, 

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej, 

- Bierze aktywny udział w lekcji, 

- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je 

zdobywać, 

- wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji, 



- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi 

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii 

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym, 

- aktywnie pracuje na lekcji, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji, 

- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu trudności 

rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

- w sposób zadawalający operuje pojęciami historycznymi, 

- jest systematyczny i obowiązkowy. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie najważniejszych 

zagadnień przewidzianych w programie klasy, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji, 

- wykonuje proste zadania, 

- konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 

- przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie). 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń 

- posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu, 

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 



podstawowych umiejętności, 

- konstruuje krótkie, dwu- trzyzdaniowe wypowiedzi. 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację 

nauki, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. 


