
 Przedmiotowy system oceniania z historii/wos 

1.  Uczeń zdobywa oceny na lekcji  za:  

 odpowiedź,  

 sprawdzian/ test  (zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem),  

 kartkówkę  z   jednego lub trzech ostatnich tematów (nie musi być zapowiadana ),  

 pracę projektową: multimedialna, plastyczna, referat,  

 pracę na lekcji/aktywność, 

 prace domowe, 

 udział  w konkursach . 

2. Waga ocen: 

 odpowiedź 1 

 sprawdzian/test   3 

 kartkówka 2 

 praca projektowa: multimedialna, plastyczna, referat 1  

 pracę na lekcji/aktywność 1 

 prace domowe 1  

 udział  w konkursach  2 

 inne 1 

 

3. Poprawa ocen ndst :    ze sprawdzianów  w terminie dwóch tygodni od  dnia otrzymania 

wpisu w dzienniku ,  w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba ucznia   po umówieniu terminu  z 

nauczycielem . 

 

4.  W przypadku  nieobecności  na sprawdzianie   uczeń otrzymuje w dzienniku wpis „0” (zero nie 

jest oceną i nie ma wpływu na średnią ocen) ;  w dalszym  wyznaczonym terminie przez 

nauczyciela,   nieprzystąpienie do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych  skutkuje wpisem 

oceny niedostatecznej w dzienniku lekcyjnym, bez możliwości poprawy.  

 

 

Punktacja do sprawdzianów/statut 

szkoły 

 
0% - 30% -możliwych do uzyskania punktów 

niedostateczny;  

31% - 50% -dopuszczający;  

51% - 75%- dostateczny;  
76% - 89%- dobry;  

90%- 99% - bardzo dobry;  

100% i zadanie dodatkowe (do decyzji 
nauczyciela) celujący. 

 

 

Kartkówki-punktacja/statut szkoły 

 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - 
niedostateczny  

30% - 49% - dopuszczający  

50% - 75% - dostateczny 

 76% - 89% - dobry  
90% - 100% - bardzo dobry 

 

 
 

 
 

 

 



5. Uczniowie z dysfunkcjami, tj.   

 z opinią  lub  orzeczeniem    realizują  zakres materiału  zawarty w podstawie programowej, 

zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej  /dostosowania 

indywidualne/. 

6. Szczegóły oceniania, egzaminy poprawkowe  i  klasyfikacyjne  określa statut szkoły  . 

 

 

Zasady pracy na lekcji  

 Uczeń : 

1) przychodzi przygotowany na lekcję: ma podręcznik,  zeszyt ćwiczeń,  zeszyt przedmiotowy , 

przybory do pisania; 

2) nieprzygotowanie do zajęć  zgłasza przed lekcją (możliwe  są dwa  nieprzygotowania w 

semestrze –zapis w dzienniku „NP”) ; 

3) jest kulturalny i  koleżeński,  nie używa wulgaryzmów; 

4) nie niszczy cudzych rzeczy i mienia  szkoły,  dba o ład i porządek na stanowisku pracy (BHP), 

5)  za zgodą nauczyciela może korzystać z urządzeń cyfrowych tylko do celów edukacyjnych, 

np. testy online-Portal testy, aplikacje edukacyjne online, zasoby internetowe  POLONA; 

6) dostosowuje się do komunikatów  w związku z pandemią  i innymi zagrożeniami ogłaszanymi  

przez władze oświatowe; 

7) wykonuje polecenia nauczyciela;  niedopuszczalne jest znieważanie nauczyciela: słowne, 

cielesne,  groźby  podczas wykonywania przez niego  czynności służbowych_ (art. 226 , 217, 

222 kk) .  

 


