
Wymagania edukacyjne i kryteria ocen -  Historia i Społeczeństwo 

 

§ 1 

 

Ogólne zasady oceniania: 

 

� uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwukrotnie w ciągu każdego semestru, 
� ocenie podlegają wypowiedzi ustne, prace pisemne, zadania domowe, praca na lekcji oraz aktywność 

uczniów a także prezentacje i projekty 
� odpowiedź ustna obejmuje materiał z 2 poprzednich jednostek lekcyjnych 
� kartkówka obejmuje zakres materiału analogiczny co wymagany w danym dniu do odpowiedzi ustnej 
� zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzian pisemny obejmuje zagadnienia 

podane przez nauczyciela 
� uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianego sprawdzianu 
� za aktywność, pracę na lekcji lub prezentację uczeń może uzyskać znak "+"  lub "-", otrzymanie 3 

znaków "+" skutkuje oceną bardzo dobrą z aktywności, trzech znaków "-" oceną niedostateczną 

� uczeń ma prawo w terminie 2 tygodni poprawiać ocenę przedmiotową z zakresu materiału, z którego 
otrzymał ocenę poprawianą, uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawienia 
oceny przedmiotowej z adekwatnego zakresu materiału uczeń nieobecny na sprawdzianie jest 
zobowiązany do napisania go w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły  

§ 2 

Kryteria szczegółowe: 

� Termin informacji i wystawienia oceny semestralnej/rocznej oraz tryb odwoławczy obowiązują zgodnie  
z zasadami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 
� Za podstawę wystawienia oceny semestralnej/rocznej przyjmuje się średnią ważoną z ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia w każdym semestrze. Wagi  ocen rozkładają się następująco: 
 
 

Rodzaj aktywności ucznia Waga oceny 
Pisemna praca klasowa 5 
Odpowiedź ustna 4 
Kartkówka  4 
Mapa  2 
Projekt edukacyjny 2 
Praca z tekstem źródłowym 2 
Zadanie domowe 2 
Konkursy  2 
Referat  1 
Aktywność  1 
Bieżąca praca na lekcji  1 
Inne 1 

 
 
� Wartość oceny oznaczonej przy jej symbolu znakiem "-" zmniejsza się o 0,25, zaś oceny oznaczonej 

znakiem "+" wzrasta o 0,25. 
 
 
 
� Oceny semestralne/końcowe wystawia się według następujących zasad: 

 



Średnia ważona ocen ucznia Ocena 
>5,51 celujący 
4, 51 - 5,50 bardzo dobry 
3, 51 - 4,50 dobry 
2,51 - 3,50 dostateczny 
1,51 - 2,50 dopuszczający 
<1,50  niedostateczny 

 
� W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia oceny ponad wynikającą 

ze średniej ważonej. 
� Uczeń i rodzic/prawny opiekun zostają poinformowani na 10 dni przed wystawieniem oceny 

semestralnej i końcoworocznej o propozycji oceny za pomocą wpisu w dzienniku elektronicznym 
� Uczeń oraz rodzic/prawny opiekun mają prawo zgłosić chęć poprawienia proponowanej oceny, w takiej 

sytuacji nauczyciel wyznacza w porozumieniu z nimi termin oraz zakres materiału nauczania 
podlegającego poprawie - w szczególności dotyczyć on będzie treści, z których uczeń uzyskał oceny 
niższe lub równe poprawianej ocenie  

 
§ 3 

 
Kryteria szczegółowe wystawiania ocen cząstkowych: 

� Uczeń może uzyskać oceny cząstkowe zgodne przewidzianymi przez Statut Szkoły: 

 

ocena celujący: 

� uczeń wykazuje się wiadomościami znacznie wykraczającymi poza zakres materiału nauczania, bierze 
udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach przedmiotowych 

� wykazuje się umiejętnością przeprowadzenia poprawnego opisu procesów historycznych i społecznych 
na podstawie nabytych wiadomości i dostępnych mu źródeł informacji 

� uczeń opanował umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji i poprawnej syntezy 
wiadomości oraz dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy nimi a także własnej 
oceny zjawisk historycznych i społecznych 

� uczeń potrafi  scharakteryzować spuściznę kulturową i historię własnego regionu oraz kraju na tle 
dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 

� uczeń bierze aktywny udział w zajęciach wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia, potrafi 
stosować  wiadomości w sytuacjach nietypowych 

ocena bardzo dobry: 

� uczeń wykazuje się wiadomościami obejmującymi pełny zakres programu nauczania 
� potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych źródeł informacji oraz poprawnej ich syntezy, 

dostrzegać zależności pomiędzy poszczególnymi  procesami historycznymi i społecznymi 
� wykazuje się umiejętnością przeprowadzenia poprawnego opisu procesów historycznych i społecznych 

na podstawie nabytych wiadomości i dostępnych mu źródeł informacji 
� uczeń potrafi  scharakteryzować spuściznę kulturową i historię własnego regionu oraz kraju na tle 

dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 
� aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, postawione problemy rozwiązuje w sposób 

nieszablonowy 

ocena dobry: 

� uczeń opanował w stopniu przeciętnym wiadomości przewidziane programem nauczania 
� potrafi częściowo samodzielnie  korzystać z dostępnych różnorodnych źródeł informacji, 

przeprowadzić  na podstawie zdobytych wiadomości ich  syntezę oraz zaprezentować je w różnych 
formach 



� uczeń potrafi wskazać związki miedzy dziejami i kulturą swej „małej” i „dużej” Ojczyzny a kulturą i 
historią Europy 

ocena dostateczny: 

� uczeń opanował podstawowe wiadomości przewidziane programem nauczania 
� uczeń z pomocą nauczyciela potrafi dokonać  syntezy i prezentacji wiadomości zaczerpniętych z 

jednego lub kilku źródeł 
� biernie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,  stosuje nabyte wiadomości w sytuacjach typowych 

 

ocena dopuszczający: 

� uczeń opanował wiadomości w zakresie podstawy programowej w stopniu umożliwiającym 
kontynuację nauki w klasie programowo wyższej (ukończenie szkoły) 

� potrafi z pomocą nauczyciela zaprezentować w spójny sposób wiadomości zaczerpnięte z jednego 
źródła ew. powiązać ze sobą wiadomości pochodzące z kilku źródeł 

� biernie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,  z pomocą nauczyciela stosuje nabyte wiadomości w 
sytuacjach typowych 

ocena niedostateczny: 

� uczeń nie opanował minimum wiadomości wystarczających do kontynuowania nauki w klasie 
programowo wyższej (ukończenia szkoły) nie potrafi z pomocą nauczyciela stosować nabytych 
wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych 

 

§ 4 

 

Kwestie nieuregulowane w Kryteriach ocen podlegają zasadom zawartym w Statucie Szkoły  

 


