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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA 
 
 
 
Przy wystawianiu oceny nauczyciel zwraca uwagę na szereg elementów, takich jak:  
– wiedza faktograficzna ujęta w programie nauczania (tj. suma posiadanych przez ucznia 
wiadomości i gotowość do ich odtworzenia z pamięci),  
– umiejętności intelektualne,  
– współpraca w zespole,  
– organizowanie procesu uczenia się,  
– stosowanie zdobytych na lekcjach innych przedmiotów wiadomości i umiejętności,  
– aktywność ucznia na zajęciach, w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej.  
Ocena celująca (6)  
Uczeń posiada rozległą wiedzę historyczną, świadczącą o uzdolnieniach humanistycznych, 
doskonale interpretuje źródła historyczne, w oparciu o kontekst epoki, buduje złożoną i 
problemową narrację historyczną, jest bardzo aktywny na lekcji i wykonuje dodatkowe 
zadania, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.  
Ocena bardzo dobra (5)  
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową, wykazuje 
zainteresowanie przedmiotem, wykorzystuje różne źródła wiedzy, interpretuje trudne źródła 
historyczne, buduje dojrzałą narrację historyczną opartą na gruntownej wiedzy i łączeniu 
wydarzeń w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, jest aktywny na lekcji oraz uczestniczy w 
szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.  
Ocena dobra (4)  
Uczeń posiada niewielkie braki w zakresie wiedzy; umiejscawia w czasie i przestrzeni 
wydarzenia i procesy historyczne, poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu 
trudności i wymagające opanowania umiejętności przewidzianych w podstawie 
programowej, jest aktywny podczas zajęć lekcyjnych.  
Ocena dostateczna (3)  
Uczeń wykazuje przeciętne opanowanie materiału przewidzianego programem, wiedza jest 
wyrywkowa i fragmentaryczna, słabo łączy wydarzenia w ciągi przyczynowo-skutkowe, przy 
pomocy nauczyciela poprawnie wykonuje zadania, samodzielnie interpretuje łatwe źródła, 
buduje krótką narrację historyczną.  
Ocena dopuszczająca (2)  
Uczeń wykazuje spore luki w wiadomościach objętych programem, ale jest w stanie je 
uzupełnić, przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania związane z umiejętnościami 
określonymi w podstawie programowej, jest mało aktywny na lekcji.  
Ocena niedostateczna (1)  
Luki w wiadomościach posiadanych przez ucznia są trudne do uzupełnienia, uczeń 
notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań 
nawet przy pomocy nauczyciela; odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz 
biernością na lekcji.  
 
 



 
 
 
 
 Sprawdzian: 

Ocena dopuszczająca – 31% 

Ocena dostateczna – 51% 

Ocena dobra – 76%; 

Ocena bardzo dobra – 91%. 

Ocena celująca – 100% 

Kartkówka zapowiedziana i niezapowiedziana (zakres materiału maksymalnie 3 ostatnie 

tematy): 

Ocena dopuszczająca – 50%; 

Ocena dostateczna – 65%; 

Ocena dobra – 75%; 

Ocena bardzo dobra – 90%. 

Ocena celująca – 100% + dodatkowe zadanie. 

 

Waga ocen: sprawdzian – 3, kartkówka - 2, odpowiedź ustna – 2, aktywność – 1, praca 

domowa - 1. 

Procentowy próg przejścia jednej oceny w drugą wynosi:  

1,70 – 2; 2,70 – 3; 3,70 – 4; 4,70 - 5; 5,70 – 6. 

 


