
ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA 

 

1. Uczeń ma obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

2. W przypadku nieobecności na jednej lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia. 

W przypadku dłuższej choroby uczeń ustala z nauczycielem termin uzupełnienia braków. 

3. Ocenianie uczniów na lekcjach dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, zdobytych umiejętności i 

wysiłku włożonego w pracę. 

4. Ocenie podlegać będą: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, praca w grupach, prace domowe, karty pracy, 

zeszyt przedmiotowy, aktywność na lekcjach, przygotowanie do lekcji, dodatkowe prace, udział w konkursach. 

5. Każda aktywność ucznia na lekcji ma określoną wagę: sprawdzian – waga 3; wysokie miejsca w konkursach waga 

3; kartkówka/odpowiedź ustna – waga 2; projekt – waga 2; aktywność, praca domowa, praca na lekcji, prace 

dodatkowe – waga 1. 

6. Sprawdziany przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, które nauczyciel zapowiada co najmniej tydzień 

wcześniej, a oddaje je poprawione najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. Ponadto uczeń jest zobowiązany pisać 

wszelkie prace kontrolne długopisem niezmazywalnym, żeby uniknąć wszelkich wątpliwości. 

7. Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną może ją poprawiać 

(ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie ustalonym z nauczycielem (do dwóch tygodni po 

oddaniu pracy przez nauczyciela). Uczeń poprawia pracę tylko raz i brane są pod uwagę obie oceny, którym 

przypisana jest taka sama waga. 

8. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisania go w 

terminie uzgodnionym przez nauczyciela (w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły). 

9. Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą 

poszczególnym ocenom: 

100% – celujący 67% –62% – dostateczny plus 

99% – 97% – bardzo dobry plus 61% – 53% – dostateczny 

96% – 90% -–bardzo dobry   52% – 50% – dostateczny minus 

89% – 87% – bardzo dobry minus 49% – 45% – dopuszczający plus 

86% – 82% – dobry plus 44% – 35% – dopuszczający 

81% – 71% – dobry 34% – 0% – niedostateczny 

70% – 68% – dobry minus  

10. Prace pisemne takie jak sprawdziany są udostępniane do wglądu uczniom na lekcji i rodzicom (przy czym uczeń 

oddaje podpisany przez rodzica sprawdzian na kolejnej lekcji). 

11. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej 

lub kartkówki (5-15 minutowej). 

12. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i można z nich poprawiać oceny niedostateczne, dopuszczające i 

dostateczne tylko jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela. Pod uwagę brane są obie oceny, którym 

przypisana jest taka sama waga. 

13. Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie pracy i ocen ucznia uzyskanych w trakcie trwania półrocza, wg. 

średniej ważonej. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych 

uzyskanych za pierwsze i drugie półrocze (oceny te wystawiane są zgodnie ze skalą przedstawioną w statucie 

szkoły). 

14. Dwa razy w semestrze uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych 

sprawdzianów i kartkówek). Za każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 



Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Dąbrówce. 

 
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy 

2.  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia 

realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym 

tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

3. Ocenie podlega wiedza i umiejętności określone w NaCoBeZu na początku zajęć 

4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły Podstawowej im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. 

5. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie 

wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

6.  Oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą 

mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami. 

7. Odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy Google ,G-suit do komunikacji online. 

8.  Testy/ kartkówki/ sprawdziany udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie. Informacja na temat 

testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie odpowiednio wcześnie. Określona zostanie dokładna data i 

godzina testu (oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak, aby uczniowie mogli dostosować 

potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście 

sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. 

9. Dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami. 

10. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

11. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace 

pisemne/ zadania/ odpowiedzi na pytania, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie 

ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

12.  Uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. 

Nauczyciel powiadamia ucznia o tym w dzienniku lub w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, które uczeń 

powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako 

nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną. 

13. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę takie czynniki jak 

systematyczność i zaangażowanie ucznia, co ocenia nauczyciel. 

14. Podczas zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne wszystkich uczniów. 

15. W przypadku nauki zdalnej obowiązują zapisy w Statucie Szkolnym. Korzystamy z platformy Google 

classrom G-suit, mobidziennik.



 


