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ZASADY OGÓLNE i CELA PSO 

Mobilizowanie uczniów do pracy, kontrola poziomu opanowania wiedzy i zdobytych 
umiejętności, diagnozowanie poziomu nauczania 

1. Osiągnięcia uczniów kontrolowane są w sposób ustny (odpowiedź ustna), pisemny 

(sprawdziany, testy, kartkówki) oraz obserwację ucznia (praca w grupie, aktywność, 

korzystanie z źródeł). 

2. Uczniowie otrzymują oceny z następujących form sprawdzania wiedzy: 

• sprawdziany lub testy 

• kartkówki 

• odpowiedź ustna 

• przygotowanie do lekcji 

• aktywność i praca na lekcji 

• zadania domowe 

• zadania dodatkowe 

• projekty 

3. Sprawdziany i testy są zapowiadane i omówione co najmniej dwa tygodnie 

wcześniej. Są one obowiązkowe, osoby, które nie były w danym dniu mają 

obowiązek zdać ten materiał na najbliższych zajęciach. W przypadku dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian  

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin sprawdzianu zostanie 

ustalony z nauczycielem.  

4. Nauczyciel w ciągu dwóch tygodni oddaje uczniom sprawdzone prace pisemne oraz 

omawia ich wyniki. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania ocenionych 

sprawdzianów można poprawić uzyskaną ocenę. Kartkówki nie podlegają 

poprawie. 

5. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo do nieoceniania.        

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej (np. za aktywność) wpisuje się ją na 

wniosek ucznia. 

6. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika (może być jeden na ławkę)          

i zeszytu. Za brak zeszytu lub podręcznika uczeń otrzymuje minus, trzy minusy 

oznaczają ocenę niedostateczną. 
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7. Za prace na lekcji i aktywność uczeń może otrzymać ocenę lub plusy. Trzy plusy 

dają ocenę bardzo dobrą, natomiast trzy minusy ocenę niedostateczną. 

8. Oceny cząstkowe, semestralne oraz końcowo roczne uczniów są dokumentowane 

poprzez wpis do e-dziennika.  

9. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowania. 1 nieprzygotowanie           

w klasach z jedną godziną lekcyjną tygodniowo, 2 nieprzygotowania w klasach       

z dwiema lub większą ilością godzin tygodniowo. Nieprzygotowania nie można 

zgłaszać w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej czy kartkówki, a także w ostatnim 

tygodniu przed terminem wystawienia ocen. 

10. Nauczyciel może przerwać uczniowie pisanie sprawdzianu i wstawić ocenę 

niedostateczną, w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy.  

11. Podstawą wystawienia oceny podsumowującej I semestr oraz oceny  końcowo 

rocznej jest średnia ważona. Ocena końcowo roczna jest wystawiana na podstawie 

średniej ważonej wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu roku 

szkolnego.  

12. Na miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych i końcoworocznych uczniowie 

są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Informacja ta jest 

także poprzez wychowawcę przekazywana rodzicom. 

13. Rodzice są informowani o postępach uczniów- osiągnięciach i trudnościach 

podczas tzw. wywiadówek, konsultacji dla rodziców oraz spotkań indywidualnych. 

Rodzice mają wgląd do prac pisemnych uczniów. 

14. Prace pisemne są punktowane. Punkty są przeliczane na oceny według poniższego 

schematu: 

Kryteria oceny 

   0% – 29% niedostateczny 

         30% - 49% dopuszczający 

         50% - 74% dostateczny 

   75% - 90% dobry 

    91% - 100% bardzo dobry 

 

 

Skala ocen: 

• ocena celująca – 6  
 

• ocena bardzo dobra – 5  
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• ocena dobra – 4  
 

• ocena dostateczna – 3 
  

• ocena dopuszczająca – 2  
 

• ocena niedostateczna – 1  
 

Wagi wystawianych ocen są następujące: 

Forma  Waga 

Sprawdziany, testy, poprawa 

sprawdzianu, testu 

5 

Odpowiedź ustna 3 

Kartkówka 3 

Aktywność 2 

Zadanie domowe 2 

Projekt 2 

Praca na lekcji 1 

Przygotowanie do lekcji 1 

Zadania dodatkowe 1 

Referat 2 

Udział w olimpiadach, konkursach 3-5 

Zajęcie punktowanego miejsca w 

olimpiadach , konkursach 

5 

 

Sposoby korygowania niepowodzeń uczniów. 

1. Pomoc koleżeńska. 

2. W uzasadnionych przypadkach pomoc nauczyciela. 

3. Obniżenie wymagań programowych uczniowi, u którego stwierdzono specyficzne  

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom wynikającym z programu nauczania. 

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceniania z historii i społeczeństwa 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

– w pełnym stopniu opanował wymagania zawarte w programie nauczania, a jego  

wiedza i umiejętności często wykraczają poza te wymagania;  
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– biegle posługuje się faktografią i terminologią; 

- dostrzega związki i zależności między zjawiskami z różnych dziedzin życia; 

- proponuje nietypowe rozwiązania;  

- potrafi odnieść się krytycznie do ocen i opinii innych ludzi. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– wykazuje się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w programie nauczania; 

– poprawnie posługuje się faktografią i terminologią;  

– swobodnie lokalizuje wydarzenia w czasie i przestrzeni;  

–analizuje i interpretuje wydarzenia, zjawiska i procesy oraz podejmuje próby  

  samodzielnego oceniania i wnioskowania;  

- jest aktywny na zajęciach; 

– pracuje w zespole, kieruje działaniami podejmowanymi przez innych członków   

   zespołu. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– wykazuje się znajomością podstawowych wymagań zawartych w programie   

   nauczania; 

– w zasadzie poprawnie stosuje pojęcia i terminy historyczne oraz umiejscawia  

wydarzenia w czasie i przestrzeni;  

– dokonuje analizy i interpretacji omawianych zjawisk, oceny i wnioski nie są w pełni   

   samodzielne; 

– stara się być aktywnym na zajęciach;  

- pracując w zespole, wykonuje  powierzone mu zadania. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

– wykazuje się znajomością podstawowych wymagań zawartych w programie   

   nauczania;  

– w ograniczonym zakresie posługuje się faktografią i terminologią oraz lokalizuje  

wydarzenia w czasie i przestrzeni;  

– w niewielkim zakresie i w pełni poprawnie wnioskuje i ocenia wydarzenia, zjawiska             

i procesy;  

– pracując w zespole wykonuje zadania powierzchownie; 

– jest mało aktywny. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

– poznane wiadomości odtwarza przy pomocy nauczyciela, formułuje wnioski                        

i oceny;  

– wykazuje się niewielką znajomością faktografii i terminologii oraz w bardzo  

ograniczonym zakresie i z licznymi błędami lokalizuje fakty w czasie i przestrzeni;  

– pracując w zespole, wykonuje tylko część zadań. 

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w programie, 

- nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać prostych problemów. 
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