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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I HISTORIA I 

TERAŹNIEJSZOŚĆ W PZS  NR 2 W RUMI 

 

I. PRZEDMIOTEM OCENY Z HISTORII, HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI 

SĄ: 

 

1. Wiadomości z zakresu wymienionych wyżej przedmiotów; 

2. Umiejętności z historii, historii i społeczeństwa: 

 

• analiza i ocena zjawisk i faktów historycznych; 

• wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych między wydarzeniami, 

między poszczególnymi dziedzinami życia politycznego, społeczno-

ekonomicznego i kulturowego; 

• wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, przestrzennych pomiędzy 

historią Polski, historią powszechną, a także regionalną; 

• lokalizacja czasowo-przestrzenna omawianych wydarzeń (znajomość mapy); 

• uogólnianie, wartościowanie, porównanie, wykrywanie analogii historycznych; 

• analiza tekstu źródłowego; 

• prowadzenie dyskusji, dyskutowanie na tematy historyczne; 

• stosowanie terminologii historycznej;  

• gromadzenie informacji przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł; 

 

      3. Umiejętności z wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości: 

• dyskutowania, selekcji informacji, formułowania sądów, obrony własnego 

zadania, argumentacji, zadawania pytań, wyciągania wniosków, a także 

gromadzenia i korzystania z informacji,  

• umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole, sprawne wykonywanie 

zadań, rozumienie tekstów i instrukcji, 

• orientacja w bieżących wydarzeniach życia politycznego, społecznego i 

gospodarczego w Polsce i na świecie, 

• stosowanie terminologii politologicznej;  

• gromadzenie informacji przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł; 

 

 

II. KRYTERIA OCENIANIA 

 

• Warunkami niezbędnymi do otrzymania pozytywnej oceny rocznej są: 

- uzyskanie pozytywnej oceny śródrocznej ( lub wyrównanie braków z I 

półrocza gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczny lub był nieklasyfikowany)  

• Dopuszcza się stosowanie „0” jako informacji o nieobecności ucznia na pracy, która 

podlega ocenie (np.: praca pisemna, sprawdzian). „0” jako informacja o nieobecności 

pomimo posiadanej kategorii nie wlicza się do średniej. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni. Niezaliczenie przez ucznia „0” skutkuje 

wystawieniem oceny niedostatecznej w tej kategorii. 
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Opis wiadomości i umiejętności 

Konieczne 2 BSIS: 

Uczeń: 

– częściowo rozumie polecenia nauczyciela, 

– dysponuje niepełną wiedzą określoną w programie, 

– potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśniać poznane pojęcia, zjawiska, 

procesy, 

– przyporządkowuje postacie historyczne do danych wydarzeń i źródeł, 

– wykonuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i 

polecenia, 

– potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić wyniki własnej pracy w formie 

ustnej i pisemnej, 

– prowadzi zeszyt przedmiotowy 

Technikum: 

uczeń znajduje w materiałach źródłowych jedynie proste informacje; 

rzadko potrafi wykorzystać swoją wiedzę; zna najprostsze pojęcia; 

wymienia podstawowe fakty dotyczące omawianych tematów 

Podstawow

e 

3 BSIS: 

Uczeń: 

– dysponuje podstawową wiedzą określoną w programie, 

– rozumie polecenia i teksty źródłowe, 

– samodzielnie i poprawnie wykonuje proste zadania, 

– potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju 

źródłach, 

– dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk, 

– umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, 

– umie określić związki przyczynowo – skutkowe, 

– aktywnie uczestniczy w pracach zespołowych, 

– przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej, 

– systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

Technikum: 

uczeń opanował podstawowe umiejętności i wiadomości wynikające z 

programu; potrafi znajdować informacje w źródłach i zazwyczaj je 

syntetyzować; umiejscawia podstawowe fakty w czasie i przestrzeni; 

wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; zna podstawowe pojęcia i 

terminy 

Rozszerzaj

ące 

4 BSIS: 

Uczeń: 

– dysponuje wiedzą w zakresie podstawy programowej, 

– dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach, 

wykorzystuje je do omówienia i rozwiązania problemu, 

– posługuje się poprawnym słownictwem z zakresu wymienionych 

przedmiotów – potrafi w sposób spójny i poprawny zaprezentować 

omawianą na lekcjach problematykę, 

– potrafi formułować i uogólniać wnioski, 

– porównuje wydarzenia z przeszłości z współczesnymi,  

– aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 
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– formułuje na forum publicznym własne stanowisko i potrafi je uzasadnić, 

– poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

– wykazuje zainteresowanie tematyką zajęć, starannie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy 

Technikum: 

uczeń w znacznym stopniu opanował program nauczania; potrafi 

analizować źródła i wyciągać z nich nioski; samodzielnie wykonuje 

zadania (z wyjątkiem tych o wysokim stopniu trudności); samodzielnie 

formułuje opinie i stara się je poprawnie argumentować; swobodnie 

porusza się w omawianych treściach; umiejscawia fakty w czasie i 

przestrzeni; zna wszystkie lub większość wymaganych pojęć i terminów 

Dopełniają

ce 

5 BSIS: 

Uczeń: 

– dysponuje pełną wiedzą w zakresie programu szkolnego i potrafi 

wykorzystywać ją w różnych sytuacjach i w życiu codziennym 

– samodzielnie poszukuje informacji i dokonuje ich selekcji 

– dokonuje analizy i interpretacji różnych wydarzeń oraz uzasadnia własny 

sposób oceny, 

– dokonuje właściwej interpretacji nowych zjawisk, czy aktualnych 

wydarzeń, 

– w sposób twórczy rozwiązuje problemy, 

– dokumentuje efekty działań, 

– przedstawia własne opinie na forum publicznym (debata, dyskusja, 

przemówienie), 

– wykonuje zadania indywidualne, systematycznie wykorzystując 

dodatkową literaturę, 

– ocenia otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną zgodnie z 

przyjętymi kryteriami wartości, 

– rozwija własne zainteresowania 

Technikum 

uczeń w bardzo dużym stopniu opanował treści zapisane w programie 

nauczania, brał aktywny udział w pracy pozalekcyjnej; potrafi analizować 

źródła, syntetyzować je i porównywać ze sobą; potrafi uzasadnić swoje 

zdanie, posługując się dobrze dobranymi argumentami umie budować i 

wyjaśniać ciągi przyczynowo - skutkowe; samodzielnie formułuje opinie i 

wnioski zarówno w krótkich, jak i dłuższych wypowiedziach; opanował 

wymaganą faktografię i potrafi ją stosować. Uczeń  uczestniczy i osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

Wykraczaj

ące 

6 BSIS 

Uczeń: 

– dysponuje pełną wiedzą z podstawy programowej, 

– wykazuje się opanowaniem wszystkich umiejętności określonych w 

podstawie programowej, 

– współpracuje z nauczycielem, rozwija własne zainteresowania, 

– wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i dysponuje 

pogłębioną wiedzą o zjawiskach i procesach historycznych, 

– chętnie podejmuje się zadań dodatkowych, 

– wykazuje się aktywnością w szkole i poza nią np. w regionie, 

wolontariacie 

– przedstawia wyniki samodzielnej pracy w różnych formach; 
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Technikum 

uczeń w pełni opanował treści zapisane w programie, aktywnie 

uczestniczył w pracy pozalekcyjnej, zna i rozumie wszystkie wymagane 

pojęcia; potrafi samodzielnie wyjaśniać przyczyny i skutki wydarzeń, 

zjawisk i procesów; samodzielnie potrafi pracować z materiałami 

źródłowymi, analizuje podobieństwa i różnice; umie formułować 

rozbudowane opinie i odpowiednio je argumentować. Uczeń osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, realizuje projekty 

edukacyjne, umie zaprezentować raport z własnego działania, prezentuje 

swoje dokonania w klasie w formie: odczytu, wykładu, prelekcji czy 

debaty. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

Uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną, gdy: 

• nie opanuje materiału, terminologii przewidzianej programem nauczania w danej 

klasie, 

• w sposób błędny formułuje oceny ( nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi 

skorygować ocen) 

• nie potrafi analizować źródeł historycznych ( także przy pomocy nauczyciela ) 

• nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań ( także przy pomocy nauczyciela ) 

• nie odrabia prac domowych, 

• odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki, nawet przy pomocy 

nauczyciela 

• nie posiada zeszytu, ćwiczeń, ksiązki i zalecanych materiałów. 

 

III. ZASADY PRZEPROWADZANIA PISEMNYCH FORM SPRAWDZANIA 

WIADOMOŚCI 

 

• sprawdzian nauczyciel zapowiada z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem 

• kartkówka jest/może być niezapowiedziana 

• po sprawdzeniu pracy klasowej nauczyciel ustala z klasą termin uzupełnienia braków, 

który nie może przekroczyć 14 dni od daty oddania klasówki 

• ocena z I terminu jak i z poprawy wpisywana jest do dziennika – ocena poprawiana 

pozostaje widoczna w dzienniku, 

• czas trwania pracy klasowej, sprawdzianu to 45 min. Przed każdą pracą klasową uczeń 

powinien być szczegółowo poinformowany o zakresie materiału. Przy ocenianiu pracy 

klasowej, sprawdzianu należy uwzględnić zastosowaną metodę, wykonanie i wynik 

(odpowiedź). 

• kartkówki mają charakter zbiorowego, pisemnego sprawdzenia wiadomości 

wszystkich uczniów. Obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. Czas trwania kartkówki 

to maksymalnie 15 minut. 

 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Uczeń zatrzymany na oszustwie, np. na ściąganiu podczas sprawdzianu, kartkówki, itp.  

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

2. Jeżeli uczeń otrzyma za I półrocze ocenę niedostateczny lub nieklasyfikowany nauczyciel 

umożliwia mu wyrównanie braków za I okres w terminie i formie uzgodnionej z uczniem. 

3. Uczniom posiadającym orzeczenie lub opinię PPP nauczyciel dostosowuje wymagania do 

zaleceń. 
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4. W ocenianiu bieżącym uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie 2 tygodni od jej 

otrzymania. 

 

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych: 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę proponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z trybem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie proponowanej oceny. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana: 

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 50%, 

b) usprawiedliwione nieobecności na zajęciach, 

c) przystąpienie do wszystkich sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych,  

d) skorzystanie z wcześniejszych oferowanych przez nauczyciela form poprawy 

sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny proponowanej zgłasza 

nauczycielowi chęć podwyższenia rocznej oceny proponowanej w ciągu 7 dni od 

poinformowania uczniów o rocznych ocenach proponowanych. Informacja o rocznych 

ocenach proponowanych jest przekazywana uczniom poprzez wpis w e-dzienniku na 

miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

5. Nauczyciel sprawdza  spełnienie przez ucznia warunków ubiegania się o ocenę 

wyższą niż proponowana. 

6. W przypadku spełnienia tych warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na 

przystąpienie do podwyższenia rocznej oceny proponowanej. 

7. W przypadku niespełnienia przez ucznia wszystkich warunków z p. 3 prośba ucznia 

zostaje odrzucona. Nauczyciel informuje ucznia ustnie o przyczynie jej odrzucenia. 

8. Uczeń spełniający warunki  zawarte w p. 3 może uzyskać podwyższenie rocznej oceny 

proponowanej po zaliczeniu w formie pisemnej lub ustnej wskazanych przez 

nauczyciela partii materiału w uzgodnionym z nauczycielem terminie.  

 

 


