
                                                             PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA  
                                                                            HISTORIA, WOS, WOK 

                                                ( zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ) 

 

1. W ciągu semestru uczeń musi uzyskać minimum 3 oceny cząstkowe. Oceny otrzymuje się z/za:  

a. sprawdzianów, na które składają : 

- testy ( zadania otwarte, zadania zamknięte ), 

- analiza źródeł, 

- wypracowania.  

Obejmują one wiadomości i umiejętności z określonego działu. Przewiduje się minimum 2 prace  

na semestr. Zapowiedziane będą one przynajmniej 2 tygodnie  naprzód oraz zapisane w dzienniku 

lekcyjnym, 

b. zapowiedzianych i niezapowiedzianych  kartkówek  z pracy domowej trwających 15 min. lub 20 min. 

 z określonego wcześniej zakresu materiału , 

c. odpowiedzi ustnych z 3 ostatnich tematów, 

d. pisemnych prac domowych typu esej, rozprawka, 

e. udział w konkursach ,olimpiadach, projektach edukacyjnych, 

f. aktywność podczas lekcji – udzielanie prawidłowych odpowiedzi, zadawanie pytań, zgłaszane 

wątpliwości, uzasadnioną dociekliwość, próby stawiania problemów, wyrażanie własnych opinii, 

g. przygotowanie prezentacji multimedialnych. 

2. Terminy prac pisemnych, będą podawane z 2 tygodniowym  wyprzedzeniem. W uzasadnionych, 

indywidualnych przypadkach można negocjować późniejszy termin oddania prac. Prace domowe, prezentacje 

multimedialne należy oddawać w terminie uzgodnionym z nauczycielem ( nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie ). 

3. Jeżeli uczeń  nie przyjdzie na zapowiedziany sprawdzian (tylko w uzasadnionych przez rodziców przypadkach), 

będzie go pisał w terminie wyznaczonym przez nauczyciela , na podstawie innych tematów. Sprawdziany 

 są obowiązkowe i mają kluczowe znaczenie przy wystawieniu oceny semestralnej i rocznej 

4. Na każdej lekcji należy mieć podręcznik, zeszyt oraz  materiały ( np. kserokopie, mapy konturowe ) zalecane 

przez nauczyciela. 

5. Ocena roczna( semestralna ) nie jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej ocen bieżących. 

Poszczególne stopnie mają różną wagę, najważniejsze są oceny ze sprawdzianów. 

6. Dwa razy w ciągu semestru, uczeń  może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (zwykle po dłuższej 

nieobecności). Materiał musi jednak mieć opanowany i powinien go zaliczyć w uzgodnionym  z nauczycielem 

terminie. Możliwość ta nie dotyczy lekcji powtórzeniowych oraz sprawdzianów. Nieobecność na więcej niż 

połowie przeprowadzonych zajęć może być przyczyną nieklasyfikowania. 

Jeżeli wos, wok odbywa się raz w tygodniu, ma prawo  tylko do jednego nieprzygotowania w semestrze. 

7. Nieobecność na lekcji (także usprawiedliwiona) nie zwalnia z obowiązku samodzielnego opracowania 

omawianego materiału. 

8. Uczeń ma prawo do jednokrotnego podnoszenia proponowanej oceny rocznej 

              ( semestralnej ) w ciągu trzech tygodni od uzyskania o niej informacji ( do 7 dni przed radą  klasyfikacyjną ) 

              w formie sprawdzianu obejmującego zakres całego semestru, na zasadach określonych przez nauczyciela. 

9. Poprawa oceny niedostatecznej z kartkówek, prac domowych jest dobrowolna i odbywa się  

w ciągu tygodnia od omówienia sprawdzonych przez nauczyciela prac. Poprawić ocenę można tylko raz. 

Uzyskana ocena jest ostateczna. 

10. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do ocenionych sprawdzianów znajdujących się u nauczyciela 

prowadzącego. 

11. Nie można zgłaszać nieprzygotowania: 

- w dniu terminu rozliczania się z prac domowych, 

- w dniu terminu zapowiedzianych sprawdzianów, 

- w dniu terminu lekcji powtórzeniowej. 

12. Na jednej lekcji nie może być wystawiona więcej niż jedna ocena niedostateczna z bieżącego tematu. Nie 

dotyczy to oddawanej pracy pisemnej. 

13. W klasach z rozszerzoną historią lub wos-em są przewidziane testy sprawdzające pod koniec każdego semestru 

oraz próbne matury dla tych, którzy deklarują dany przedmiot jako maturalny. 

14. W klasie III dla osób, które wybiorą dany przedmiot na maturę, konsultacje są obligatoryjne. Nauczyciele mają 

prawo wystawiać oceny. Będą one brane pod uwagę przy ocenie rocznej z danego przedmiotu. 

15. W kl. I i II między 30 a 38 tygodniem nauki, organizowane są zajęcia wyrównawcze w celu uzupełnienia 

braków edukacyjnych dla osób zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego. 

16. Uczniowie posiadający orzeczenia z poradni pedagogiczno – psychologicznej będą mieli przygotowane 

dostosowanie edukacyjne zgodne z zaleceniami poradni. 

17. Wszystkie sprawy sporne, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN. 

 


