KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII:
KLASY IV i VII
Rok szkolny 2017/2018
1. Umiejętności i wiedza uczniów z zakresu poznanego materiału z przedmiotu historia będą sprawdzane na lekcjach lub
zajęciach terenowych w formie odpowiedzi ustnych, kartkówek, sprawdzianów, testów oraz zleconych przez nauczyciela
zadań domowych, a także prac długoterminowych np. album, referat, prezentacja, itp.
2. Sprawdzian wiadomości obejmujący większy zakres materiału, np. dział programowy, będzie zapowiedziany i zapisany przez
nauczyciela w dzienniku co najmniej tydzień wcześniej. Zostanie też określona tematyka, którą sprawdzian lub test obejmie.
Prace pisemne po ocenieniu przez nauczyciela ( do 2 tygodni od daty kiedy przeprowadzony został sprawdzian, test,
kartkówka itd.) zostaną rozdane uczniom do wglądu na lekcji. Rodzice będą mogli obejrzeć sprawdziany podczas zebrań
i konsultacji indywidualnych, lub po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.
3. Kartkówka obejmująca wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziana wcześniej i może być
przeprowadzona na każdej lekcji. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki, po ustaleniu
z nauczycielem, uczeń napisze pracę lub odpowie w innym terminie.
4. Nauczyciel poinformuje ucznia, jego rodziców o uzyskanej ocenie ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, zadania,
aktywności itd. przez wpis oceny do dziennika internetowego. Uczniowie po uzyskaniu oceny wpisują ją do tabeli ocen
w zeszycie przedmiotowym.
5. Ocena za sprawdzian, test, kartkówkę i inne prace pisemne, które uczniowie będą pisać podczas lekcji ustalane są na podstawie
poniższej skali procentowej:
100%
- celujący
99 – 91% - bardzo dobry
90 – 76% - dobry
75 – 51% - dostateczny
50 – 34% - dopuszczający
33- 0%
- niedostateczny
Na podstawie skali procentowej nauczyciel przelicza przedziały punktowe dla poszczególnych sprawdzianów, kartkówek itd.,
i na ich podstawie wystawia oceny.
6. Uczeń może otrzymać ocenę celującą za sprawdzian, kartkówkę, test, odpowiedź ustną i pracę dodatkową zleconą przez
nauczyciela. Za zadania domowe i aktywność podczas lekcji uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.
7. Nauczyciel może wywołać ucznia do odpowiedzi na dowolnej lekcji, wtedy uczeń odpytywany może być z wiadomości
poznanych podczas trzech poprzednich lekcji. W przypadku lekcji powtórzeniowej, kończącej dany dział programowy uczeń
może być odpytany z materiału obejmującego przerobiony dział.
8. Na stopień bardzo dobry i dobry wymagane będą wiadomości z poziomu ponadpodstawowego, przy czym na stopień bardzo
dobry wymagane będą wszystkie wiadomości i umiejętności z zakresu ponadpodstawowego. Na stopień dobry uczeń może
nie opanować niektórych treści z tego poziomu.
9. Stopień dostateczny i dopuszczający określają wymagania z poziomu podstawowego. Na stopień dostateczny wymagane będą
wszystkie umiejętności wyszczególnione w poziomie podstawowym. Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który posiądzie
niepełną wiedzę z poziomu podstawowego. Na stopień niedostateczny oceniony zostanie uczeń, który nie opanuje wymagań
z poziomu podstawowego.
10. Aby otrzymać stopień celujący uczeń musi posiadać wiedzę i umiejętności poziomu ponadpodstawowego, a ponadto powinien
interesować się tematyką historyczną, samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia, podejmować się dodatkowych
zadań.
11. Z historii uczniowie uzyskać mogą oceny podstawowe i uzupełniające. Do stopni podstawowych należą oceny za sprawdziany,
testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, natomiast oceny uzupełniające to oceny za zadania domowe, prace dodatkowe, aktywność
podczas lekcji.
12. Ocenę bardzo dobrą za aktywność uczeń będzie mógł otrzymać po zdobyciu trzech plusów. Plusy otrzymać można za zadania
domowe i czynny wyróżniający się udział w lekcji.
13. Uczeń klasy IV może dwa razy w ciągu półrocza bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie
uczeń powinien zgłosić na początku lekcji podczas sprawdzania obecności. Poprzez nieprzygotowanie do lekcji należy
rozumieć brak zadania, brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń gdy zadane były w nich zadania domowe, a także nieprzygotowanie
do odpowiedzi. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania testu, sprawdzianu czy kartkówki, które były
zapowiedziane z wyprzedzeniem. Nie zgłoszenie braku zadania, zeszytu przedmiotowego czy nieprzygotowania do zajęć na
początku lekcji skutkuje oceną niedostateczną. Nie wykorzystanie tych możliwości nie przechodzi na następny semestr.
14. Uczeń klasy VII może trzy razy w ciągu półrocza bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie
uczeń powinien zgłosić na początku lekcji podczas sprawdzania obecności. Poprzez nieprzygotowanie do lekcji należy
rozumieć brak zadania, brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń gdy zadane były w nich zadania domowe, a także nieprzygotowanie
do odpowiedzi. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania testu, sprawdzianu czy kartkówki, które były
zapowiedziane z wyprzedzeniem. Nie zgłoszenie braku zadania, zeszytu przedmiotowego czy nieprzygotowania do zajęć na
początku lekcji skutkuje oceną niedostateczną. Nie wykorzystanie tych możliwości nie przechodzi na następny semestr.
15. Za brak pracy na lekcji zgodnie z poleceniami nauczyciela lub brak notatek z lekcji uczeń może otrzymać minusa. Za trzy
minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za pracę na lekcji.
16. Uczeń, który opuścił lekcje z powodu choroby jest zobowiązany uzupełnić braki w terminie ustalonym z nauczycielem np.
przy jednym tygodniu nieobecności - tydzień na uzupełnienie.
17. Stopnie ze sprawdzianów, testów, kartkówek, odpowiedzi uczniowie będą mogli poprawić odpowiadając ustnie lub pisemnie
z zakresu materiału, który obowiązywał. Obydwie otrzymane oceny (początkowa i poprawiona), są wpisywane do dziennika,
przy czym pod uwagę podczas wystawiania ocen semestralnej i końcowej jest brana ich średnia. Termin poprawy stopnia

upływa po dwóch tygodniach od momentu oddania sprawdzonych prac. W przypadku uzasadnionej nieobecności termin
zostanie odpowiednio wydłużony. Poprawa odbywać się będzie po lekcjach w ustalonym przez nauczyciela czasie.
18. Decydujące znaczenie przy wystawieniu stopnia śródrocznego lub rocznego będzie miała średnia ważona stopni
podstawowych i dodatkowych uzyskanych podczas danego semestru lub roku szkolnego.
19. Na koniec półrocza (roku) uczeń nie będzie mógł dodatkowo odpowiadać, by uzyskać wyższą ocenę. Na stopień półroczny
lub roczny uczeń pracuje podczas całego półrocza lub roku szkolnego.
20. Ocena na koniec półrocza jest wystawiana na podstawie średniej ważonej przy następujących wagach:
 waga 3: oceny podstawowe (ze sprawdzianów, kartkówek, testów, odpowiedzi ustnych, prac pisemnych wykonanych
w całości podczas lekcji)
 waga 1: oceny uzupełniające (za zadania domowe, aktywność, prace dodatkowe)
Średnia ta liczona jest według następującego wzoru:
Śr.= (S1×W1 + S2×W2 +…+ Sn×Wn) : (W1 + W2 +…+ Wn)
Gdzie S1, S2, …, Sn to uzyskane przez ucznia oceny, a W1, W2, …, Wn to wagi tych ocen.
21. Na koniec roku szkolnego nauczyciel ponownie wylicza średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia
w drugim półroczu roku szkolnego według wag i wzoru podanych w punkcie 20.
22. Nauczyciel wystawia ocenę na koniec roku szkolnego korzystając z następującego wzoru :
Ocena końcowa = (Śr1 + Śr2):2
gdzie Śr1 to średnia ważona ocen z pierwszego półrocza, a Śr2 to średnia ważona ocen z drugiego półrocza.
23. Ostatecznie ocena na koniec półrocza i roku szkolnego ustalana jest na podstawie następujących przedziałów:
 celujący :
średnia powyżej 5,10
 bardzo dobry :
średnia od 4,71 do 5,09
 dobry :
średnia od 3,71 do 4,70
 dostateczny :
średnia od 2,71 do 3,70
 dopuszczający :
średnia od 1,71 do 2,70
 niedostateczny :
średnia poniżej 1,70

