
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 

W KLASIE VIII 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. Wstęp 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania  z historii w klasie VIII są zgodne z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie. Stworzone zostały w 

oparciu o Program Nauczani Historii w Szkole Podstawowej 4-8 WCZORAJ I DZIŚ, autorstwa 

Tomasza Maćkowskiego 

 

2. Przedmiotem oceniania jest: 

a. Zdobyta wiedza i umiejętności 

b. Aktywność i zaangażowanie indywidualne ucznia 

 

3. Sposoby informowania  uczniów o przedmiotowych zasadach oceniania: 

 

Nauczyciel na pierwszej lekcji w  roku szkolnym zapoznaje uczniów z PZO z historii. Informacja 

ma postać ustną i dotyczy: 

• wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

• kryteriów oceniania, 

• form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

• częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

• minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

• zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

• zasady poprawiania ocen, 

• zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

 

4. Formy i metody sprawdzania wiedzy: 

a. Prace klasowe i sprawdziany 

b. Kartkówki 

c. Odpowiedzi ustne 

d. Zadania domowe 



e. Zeszyty przedmiotowe 

f. Aktywność na zajęciach 

g. Prace w grupach, projekty, referaty 

 

5. Sposoby kontrolowania  i oceniania uczniów: 

a. Nauczyciel zapowiada prace klasowe  przynajmniej tydzień wcześniej oraz omawia 

ich zakres zakres ; (najwyżej 2 prace klasowe w tygodniu, w ciągu dnia najwyżej jedna) 

b. Termin sprawdzianów uczeń powinien znać 2 dni przed (najwyżej 3 sprawdziany w 

tygodniu- w ciągu dnia najwyżej dwa) 

c. Prace klasowe poprzedzone są lekcjami powtórzeniowymi, na których nauczyciel ma 

możliwość odpytywania ustnego uczniów 

d. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł napisać pracy klasowej/ sprawdzianu, ma 

obowiązek przystąpić do niej w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy pozostałym 

uczniom (dokładny termin uzgadnia z nauczycielem). W przypadku braku 

porozumienia z uczniem, po w/w terminie nauczyciel może sam wyznać termin 

pisania pracy dla ucznia 

e. Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową/ sprawdzian/kartkówkę jeden raz w terminie 

dwóch tygodni od oddania pracy przez nauczyciela 

f. Oceny ze odpowiedzi ustnych  są nie poprawialne. Kartkówki i odpowiedzi ustne  

mogą być niezapowiadane (obejmują trzy lekcje wstecz) 

g. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze, bez podawania przyczyny 

h. Zeszyt przedmiotowy jest oceniany przez nauczyciela raz na semestr; nauczyciel przy 

ocenie bierze pod uwagę kompletność notatek, zadań oraz estetykę prowadzenia 

i. Brak zeszytu, pracy domowej zgłasza się na początku lekcji 

j. Uczeń otrzymuje plusy i minusy za aktywność ( trzy plusy wiążą się z oceną bardzo 

dobrą, natomiast trzy minusy z oceną niedostateczną) 

k. Wszystkie oceny które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione; przy ocenianiu 

nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia 

l. Uczeń w semestrze musi mieć przynajmniej trzy oceny cząstkowe 

m. Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy do uczniów, stosuje indywidualizację 

procesu nauczania 

n. Nauczyciel stosuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 

przypadku dziecka z opinią bądź orzeczeniem 

o. Ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia z ocen cząstkowych w roku szkolnym 

(z uwzględnieniem ważności ocen i tak zwanej wagi tzn. 



5.o.i. Waga 5: Prace klasowe, Sprawdziany, Testy 

5.o.ii. Waga 4: Kartkówki 

5.o.iii. Waga 3: Odpowiedzi ustne, odpowiedzi z mapy, aktywność 

5.o.iv. Waga 2: Zadania domowe 

5.o.v. Waga 6: Osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym bądź wyżej 

 

 

6. Ocenianie prac kontrolnych: 

Przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów, kartkówek  przyjmuje się następujące progi procentowe: 

• Niedostateczny 0-30 % 

• Dopuszczający 31-50% 

• Dostateczny 51-71% 

• Dobry 72%-90% 

• Bardzo dobry 91-97% 

• Celujący 98- 100% 

 

 

W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań– ocenę wyższą może 

uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi: 

1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych, 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

• osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych, 

 

2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

• rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

 

3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 



• nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu, 

• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, 

 

4. ocenę  dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie treści zawartych w podstawie programowej, 

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 

5. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej 

• rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności; 

 

6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie 

dotyczy klas programowo najwyższych), 

• nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 


