
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII  

 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku 
 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.września 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych ( Dz. U. Nr 199, poz.2046). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy 
programowej i kształcenia ogólnego. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej i kształcenia ogólnego 

4. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 
5. Wewnątrzszkolny system oceniania. 
6. Standardy wymagań egzaminacyjnych. 

 
Nauczanie historii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku odbywa się w 
oparciu o program: 
               -  „ Wczoraj i dziś”, wydawnictwo Nowa Era w kl. IV                                                

Grzegorz Wojciechowski 
- „Historia wokół nas”, wydawnictwo WSiP w kl. V-VI 

Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech 
Kalwat. 

 
Program realizowany jest w ciągu trzech lat w następującym  wymiarze : 

• klasa IV – 1 godzina tygodniowo 
• klasa  V – 1 godziny tygodniowo 
• klasa VI – 2 godzina tygodniowo 

 
 

kredyt 
Uczeń raz w semestrze może zgłosić na początku lekcji, że nie jest  
przygotowany bez podania przyczyny i nie otrzymuje oceny niedostatecznej. 
jeśli jednak ten fakt zatai, nie może w trakcie trwania lekcji skorzystać z  prawa 
do kredytu. Uczeń nie może także skorzystać z wyżej wymienionego 
uprawnienia gdy był zapowiedziany sprawdzian. 
 

1. Kontrakt z uczniami :  
- Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 
- Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia  



  

- Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy 
oceny 

- Prace pisemne-sprawdziany -są obowiązkowe 
- Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to musi 

napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły  
- Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu na zasadach i w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko 
jeden raz. Do dziennika wpisuje się wtedy 2 oceny. 

- Przy poprawianiu sprawdzianu w drugim terminie kryteria ocen nie 
zmieniają się 

- Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją  
- Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole  
- Uczeń który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być 

klasyfikowany z przedmiotu 
- Każdy uczeń ma prawo dodatkowych ocen za wykonane prace 

nadobowiązkowe 
 
2.Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 
      
   Wypowiedzi ustne 

• kilkuzdaniowa wypowiedź   
• interpretacje tekstu źródłowego  
• wyjaśnianie pojęć 
• interpretacja źródeł ikonograficznych  
• korzystanie z map 
• łączenie dat, wydarzeń, postaci 
• udział w dyskusji  
• prezentacja pracy własnej grupy 

 
       Wypowiedzi pisemne 

• odpowiedź na pytania 
• rozwiązywanie wskazanych zadań  
• wykonywanie ćwiczeń 
• kartkówki  
• tworzenie ciągów przyczynowo skutkowych 
• test 
 

       Zadania praktyczne 
• niewerbalne wytwory pracy  
-album  
-makiety 
-foldery 
-słowniki 



  

-mapy  
-plakaty 
• gromadzenie i segregowanie materiałów 
• praca plastyczna 
• posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym 
• współpraca w grupie  
• samokształcenie 
  

3.Formy aktywności  
 
      sprawdziany    
      odpowiedzi ustne  
      prace domowe    
      praca w grupach   
      aktywność na lekcji   
 
4. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności  

a) uczeń otrzymuje ocenę wg następujących kryteriów:  
 
95,1% - 100%          - stopień celujący 
85,1% - 95%           - stopień  bardzo dobry 
70,1% - 85%            - stopień dobry 
50,1% - 70%            - stopień dostateczny 
35,1% - 50%            -  stopień dopuszczający 
35%   -    0%            - stopień niedostateczny                

 
b) aktywność historyczna: udział i bardzo dobre wyniki w konkursach 

historycznych :  
- zakwalifikowanie się do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu 

laureata – celujący,  
- wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne – bardzo dobry  

 
5. Sposób ustalania oceny semestralnej 

 
Oceny semestralne i roczne są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych, 
jednakże nie wynikają one jedynie ze średniej arytmetycznej tych ocen. Brane 
będą pod uwagę także postępy czynione przez ucznia w uzupełnianiu 
wskazanych przez nauczyciela braków i zaangażowanie w proces lekcyjny.  
 
 
 
 
 

System oceniania – średnia ważona 



  

Lp. Forma aktywności 
Waga 

oceny 

1. Aktywność 1 

2. Praca domowa 1 

3. Ćwiczenie/zadanie 1 

4. Kartkówka (z jednej lekcji) 1 

5. Zeszyt przedmiotowy 1 

6. Zeszyt ćwiczeń 1 

7. Konkurs (etap szkolny) 1 

 

Lp. Forma aktywności 
Waga 

oceny 

1. Badanie wyników nauczania( test) 2 

2. Odpowiedź ustna 2 

3. Kartkówka (z trzech ostatnich lekcji) 2 

4. Zadanie dodatkowe 2 

5. Konkurs pozaszkolny 2 

6. Podsumowanie aktywności na zajęciach pozalekcyjnych 2 

7. Projekt edukacyjny (realizacja i prezentacja) 2 

 

Lp. Forma aktywności 
Waga 

oceny 

1. Konkurs (rejonowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy) 3 

2. Sprawdzian,   3 

 



  

 

 

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia 

ocenę semestralną. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych 

przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr. 

Oceny semestralne  wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych wg następującego schematu: 

• Celujący – średnia ważona 5,51-6.00 

• Bardzo dobry – średnia ważona 4,51-5,29 

• Dobry –średnia ważona 3,51-4,50 

• Dostateczny –średnia ważona  2,51-3,50 

• Dopuszczający – średnia ważona 1,51-2,50 

• Niedostateczny-średnia ważona 1,50 

 

 
7. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach  i postępach ucznia:  

a) nauczyciel – uczeń  
- uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych  wyjaśnień i 

uzasadnień do wystawionej oceny  
b) nauczyciel- rodzic  
- nauczyciel wpisuje do dzienniczka każdą ocenę ucznia ,do 

dziennika na librusie 
- podczas wywiadówek, drzwi otwartych rodzic może uzyskać 

informacje o postępach w nauce dziecka,  
- rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen  

Pisemne prace uczniów są gromadzone przez nauczyciela. Ma do nich wgląd 
uczeń i jego rodzice.  
 

Wymagania na poszczególne oceny : 

 

1 – ocena niedostateczna – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i 
umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący 
stosunek do przedmiotu, nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen, nie 
prowadził zeszytu, nie odrabiał prac domowych. 



  

 

2 – ocena dopuszczająca: uczeń ma braki w wiadomościach określonych 
programem nauczania, posiada jednak minimalny zakres wiedzy i umiejętności, 
dzięki któremu jest w stanie, z pomocą nauczyciela nadrobić zaległości, wyraża 
chęć poprawy i współpracy z nauczycielem, wykonuje zadania na poziomie 
dopuszczającym; uczeń posługuje się wybranymi podstawowymi faktami w 
stopniu słabym; z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni 
historycznej i daty na osi czasu; podejmuje próby wypowiadania się o 
najistotniejszych wydarzeniach z historii Polski. 

  

3 – ocena dostateczna – uczeń posługuje się podstawowymi faktami, 
pozwalającymi w stopniu elementarnym wypowiedzieć się o najistotniejszych 
wydarzeniach w historii Polski i świata, umieścić je w czasie i przestrzeni, 
rozumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej, wykonuje zadania na 
poziomie podstawowym, jest aktywny na lekcji, współpracuje z grupą i 
nauczycielem. 

 

4 – ocena dobra – uczeń dobrze wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 
dobrze podaje faktografię określoną w treściach nauczania, przy użyciu 
właściwych pojęć porównuje fakty, wyszukuje i wykorzystuje informacje 
zawarte w zróżnicowanych typologicznie źródłach wiedzy, aktywnie pracuje na 
lekcji współdziałając w grupie, dobrze sobie radzi z zadaniami ustnymi i 
pisemnymi; zasób nabytych umiejętności pozwala mu rozpocząć 
samokształcenie. 

  

5 – ocena bardzo dobra – uczeń opanował materiał w pełnym zakresie, 
zarówno odnośnie do wiedzy jak i umiejętności i postawy, aktywnie włącza się 
w życie społeczności szkolnej; samodzielnie, w sposób uwzględniający system 
wartości społecznych i patriotycznych potrafi ocenić zachowania swoje i innych, 
przewiduje trafnie ich skutki; rozwiązuje problemy, interpretuje fakty, umie w 
sposób właściwy bronić swoich poglądów, bardzo dobrze wykonuje testy 
sprawdzające wiadomości i umiejętności, bierze udział w konkursach.  

 

6 – ocena celująca – uczeń opanował i samodzielnie rozszerzył zdobytą wiedzę, 
bierze udział i osiąga sukcesy zdobywa tytuł laureata  w konkursach  



  

międzyszkolnych, na etapie rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest 
autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych 
i dydaktycznych. Formułuje wnioski na podstawie samodzielnie zdobytej 
wiedzy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


