
PRZEDMIOTOWY SYTSTEM OCENIANIA – HISTORIA 

Oceny 

1. Oceny semestralne wystawia się na podstawie średniej ważonej. 

waga  

5 udział w etapach rejonowych i finałach konkursów i olimpiad 

4 praca klasowa (sprawdzian), udział w konkursach i olimpiadach 

3 prezentacje, niektóre kartkówki, odpowiedź ustna, problemowy referat pisemny 

2 większość kartkówek, referaty monograficzne, praca ze źródłem historycznym, ćwiczenia 
wykonywane samodzielnie na lekcji, niektóre zadania domowe 

1 praca na lekcji/aktywność, praca w grupach, zadania domowe 

 

2. W trakcie semestru uczeń otrzymuje co najmniej 3 oceny (jedna godzina tygodniowo) lub co 

najmniej 4 oceny (więcej niż jedna godzina tygodniowo) na podstawie których otrzymuje ocenę 

semestralną. 

3. Ocena roczna to suma średniej ważonej z pierwszego oraz drugiego semestru podzielona przez 2, 

przy czym średnia każdego semestru musi wynosić co najmniej 1,61. 

4. Uzyskanie oceny niedostatecznej na pierwszy semestr obliguje ucznia do jej poprawy. Poprawa 

polega na odbyciu dwóch konsultacji z nauczycielem prowadzącym oraz napisanie testu 

zaliczeniowego  z podanych przez nauczyciela zagadnień w trakcie konsultacji. 

5. Semestralny test zaliczeniowy uznaje się za zdany jeżeli uczeń uzyska co najmniej 75% punktów. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na konsultacjach może grozić podniesieniem progu zaliczania testu 

odpowiednio do 85% (opuszczona jedna godzina konsultacji) i 95% (opuszczone dwie godziny 

konsultacji). Zaliczenie pierwszego semestru traktuje się jako uzyskanie średniej 1,61. 

6. Jeżeli uczeń nie osiągnie minimalnego wyniku może strać się o ponowne napisanie testu 

zaliczeniowego w czerwcu, pod warunkiem, że oceny z drugiego semestru będą wskazywały na 

zdecydowaną poprawę osiągnięć ucznia. 

7. Niezaliczenie pierwszego lub/i drugiego semestru jest równoznaczne ze skierowaniem ucznia na 

egzamin poprawkowy. 

8. Egzamin poprawkowy obejmuje swym zakresem tylko niezaliczony semestr. 

9. Obliczanie ocen semestralnych i rocznych: 

Uzyskana średnia Ocena semestralna/roczna 

1,00 ≤ s ≤ 1,60 niedostateczny 

1,61 ≤ s < 2,51 dopuszczający 

2,51 ≤ s < 3,51 dostateczny 

3,51 ≤ s < 4,51 dobry 

4,51 ≤ s < 5,51 bardzo dobry 

5,51 ≤ s < 6,00 celujący 

 



Nieprzygotowania 

10. Uczeń ma prawo do jednego (jedna lekcja w tygodniu) lub dwóch (więcej niż jedna lekcja w 

tygodniu) nieprzygotowań w trakcie semestru. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku 

lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na drugi semestr. 

Podręcznik i zeszyt 

11. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji zeszytu oraz podręcznika. Brak któregokolwiek z 

tych elementów jest traktowany jak nieprzygotowanie do lekcji. 

12. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu. 

Aktywność 

13. Uczeń za aktywność/pracę na lekcji może otrzymać plusy i minusy. 

14. Zebranie pięciu plusów równa się uzyskaniu oceny bardzo dobrej, a trzech minusów oceny 

niedostatecznej. 


