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1. WYMAGANIA EDUKACYJNE  
NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 
 
 
Celujący 
 
Uczeń: 
 
- wykazuje wiedzę i umiejętności objęte realizacją podstawy programowej, 
- samodzielnie potrafi pracować z różnymi źródłami wiedzy i wykazywać wobec 

nich krytycyzm,  
- zna i rozumie pojęcia historyczne i zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz 

znaczenie własnego regionu, 
- jest twórczy, umie wykorzystywać zdobytą wiedzę w podejmowaniu samodzielnej 

pracy, 
- potrafi umiejscawiać wydarzenia w czasie i przestrzeni historycznej oraz oceniać 

je w sposób przyczynowo-skutkowy, 

- z sukcesem bierze udział w konkursach i olimpiadach (laureat szczebla 
powiatowego, wojewódzkiego, centralnego). 

 
 
 
 

Bardzo dobry 
 
Uczeń: 

 
- łączy wiedzę faktograficzną oraz rozumie różne aspekty historii Polski i innych 

krajów w zakresie programu nauczania, 
- opisuje minione i współczesne czasy oraz porównuje ich właściwości w ramach 

jednego lub wielu okresów historycznych i współczesności, 
- analizuje przyczyny i skutki wydarzeń, zmian oraz dostrzega związki między nimi, 
- opisuje i wyjaśnia różne interpretacje wydarzeń i działania uczestniczących w nich 

ludzi, 
- sprawnie korzysta ze wszystkich źródeł informacji oraz potrafi krytycznie  

je wykorzystać w celu sformułowania wniosków i poparcia ich dowodami, 
- jest aktywny na lekcjach, podejmuje różne role w zespole, wnosząc twórczy wkład 

w wykonanie określonego zadania, 

- sprawnie porozumiewa się i stosuje różne formy wypowiedzi. 
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Dobry 
 
Uczeń: 
 
- wykazuje ogólną wiedzę faktograficzną w ramach programu nauczania, natomiast 

w zakresie niektórych zagadnień prezentuje wiedzę szczegółową, 
- używa swej wiedzy do opisu wydarzeń, uczestniczących w nich ludzi i przemian, 
- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, 
- dostrzega i opisuje przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk, 
- rozumie różne sposoby interpretowania wydarzeń i potrafi zasugerować możliwe 

tego przyczyny, 
- korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, aby 

sformułować poprawnie ułożoną wypowiedź, 
- podejmuje próby samodzielnych dociekań zjawisk, wymagających nieznacznej 

korekty, 
- stara się być aktywny na lekcjach i współpracować w zespole przy wykonywaniu 

określonego zadania, 

- stosuje w praktyce zasady poprawnego komunikowania się. 
 
 

Dostateczny 
 
Uczeń: 
 
- wykazuje się znajomością i zrozumieniem ważnych aspektów historii  

i współczesności w zakresie programu nauczania, 
- wykorzystuje wiedzę w celu opisu charakterystycznych cech minionych  

i współczesnych czasów, działalności ludzi i zachodzących przemian, 
- podaje niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń i zjawisk, 
- dostrzega różne sposoby przedstawiania i interpretowania niektórych zjawisk, 
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji, 
- konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne z właściwym użyciem dat i pojęć, 
- podejmuje próby formułowania wniosków z pomocą nauczyciela, 
- stara się być aktywny na lekcjach, chociaż nie zawsze udziela poprawnych 

odpowiedzi, 
- stara się stosować zasady poprawnego komunikowania się. 

 
 

Dopuszczający 
 
Uczeń: 
 
- posiada braki w zakresie wiedzy i umiejętności, ale rokuje nadzieje na poprawę, 
- odpowiada na proste pytania przy pomocy nauczyciela i korzystając  

z podstawowych źródeł informacji, 
- wyjaśnia pojęcia przy użyciu pomocy naukowych, 
- rozpoznaje znaczące okresy w dziejach i zachodzące w nich zmiany, 
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- pracuje na lekcjach na miarę swoich możliwości, podejmuje próby współpracy 
przy zadaniach zespołowych. 

 
 

Niedostateczny 
 
Uczeń: 
 
-    nie posiada minimalnej wiedzy objętej programem nauczania, 
- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać prostych poleceń, 
- nie potrafi korzystać z podstawowych źródeł wiedzy, 
- nie wykazuje chęci do pracy na lekcji ani w domu. 
 
 

 

 

 
 
 

2. NARZĘDZIA  SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 
UCZNIÓW 

 
 
      Sprawdzanie i ocenianie aktualnego stanu wiedzy, bieżących postępów i wkładu 

pracy ucznia na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i historii i społeczeństwa 

wymaga stosowania różnorodnych form, zarówno pisemnych, jak i ustnych. Należą 

do nich: 

- odpowiedzi ustne, 
- sprawdziany pisemne i testy obejmujące dział, 
- powtórzenia ustne z danego działu, 
- krótkie formy pisemne – „kartkówki” (nie muszą być wcześniej zapowiedziane), 
- pisemne i ustne prace domowe, 
- referaty przygotowane na bieżącą lekcję, 
- prezentacje i projekty tematyczne, 
- praca z tekstem źródłowym, mapą, literaturą i innymi źródłami informacji, 
- aktywność na lekcjach (trzy plusy – piątka), 
- zaangażowanie w różnych formach pracy,  
- zeszyt przedmiotowy jako dowód pracy ucznia. 

 
 

Przyjmuje się następującą skalę procentową wymagań na poszczególne stopnie 
ze sprawdzianów i testów: 
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WARIANT I (dotyczy testów uwzględniających zadania objęte oceną celującą)  

 
     poniżej 35% poprawnych odpowiedzi – niedostateczny 
     35% - 53%   -  dopuszczający 
     54% - 65%   -  dostateczny 
     66% - 80%   -  dobry 
     81% - 90%   -  bardzo dobry 
     91% - 100% -  celujący 
 
      WARIANT II 
       
     poniżej 35% poprawnych odpowiedzi – niedostateczny 
      35% - 53%   -   dopuszczający 
      54% - 75%   -   dostateczny 
      76% - 90%   -   dobry 
      91% - 100% -   bardzo dobry 
 
 

Narzędziami pomiaru dydaktycznego są: 
 
- testy diagnozujące i sprawdzające, 
- ćwiczenia z wykorzystaniem różnego typu źródeł informacji, 
- przykładowe zadania maturalne, 

- inne materiały opracowane przez nauczyciela. 
 
 
 

3. ZASADY OCENIANIA 
 

Zasady oceniania zawarte w PZO powinny być jasne i czytelne dla ucznia,  

w związku z tym powinien on: 

- wiedzieć, jakie elementy wiedzy i umiejętności będą sprawdzane i oceniane, 
- być poinformowanym, w jakiej formie nastąpi sprawdzanie, 
- znać ocenę, gdyż jest ona jawna, 
- być poinformowanym o swoich osiągnięciach, brakach i możliwościach ich 

zlikwidowania, 
- znać sposoby i terminy poprawy oceny, 
- znać sposoby informowania rodziców o swoich osiągnięciach, 
- być poinformowanym o częstotliwości oceniania, 
- znać normy oceniania (zasady punktacji, skalę punktową, wymagania  

na poszczególne stopnie). 
 
Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Wynika ona ze stopnia opanowania przewidzianych planem i kształconych 

umiejętności, wkładu pracy, aktywności ucznia oraz zdobytych wiadomości. 
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Bieżące ocenianie obejmuje: 

- odpowiedzi ustne z dwóch ostatnich lekcji, 
- dłuższe formy pisemne (sprawdziany, testy z działu), 
- powtórzenia ustne z działu, 
- krótkie formy pisemne („kartkówki” z trzech ostatnich lekcji), 
- pisemne i ustne prace domowe, 
- umiejętność korzystania z tekstów źródłowych, mapy i innych źródeł wiedzy, 
- referaty przygotowane przez ucznia na bieżącą lekcję, przedstawione w formie 

samodzielnej wypowiedzi ustnej z wykorzystaniem przygotowanych materiałów, 
- prezentacje i projekty obejmujące jedno lub więcej zagadnień tematycznych, 
- aktywność na lekcjach, 
- zeszyt przedmiotowy (podlega sprawdzeniu na koniec każdego półrocza, a także 

przy odpowiedziach ustnych i sprawdzaniu pisemnych prac domowych), 
- zaangażowanie w różnych formach pracy (również dla chętnych), 
- udział w konkursach i olimpiadach. 
 

 Nauczyciel podaje termin i zakres materiału do sprawdzianu, testu, powtórzenia 
ustnego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, co odnotowuje w dzienniku. 

 

 Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych. 
 

 Dłuższe pisemne formy sprawdzania wiedzy przeprowadza się 2 – 3 razy w ciągu 
półrocza w zależności od ilości godzin nauczania przedmiotu w danej klasie.  
Nie dopuszcza się przeprowadzania sprawdzianów całorocznych. 

 

 Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. W przypadku nieobecności 
usprawiedliwionej uczeń jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni   
do uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz przystąpienia 
do sprawdzianu w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Ponowne nieprzystąpienie 
do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.  
W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną bez prawa do jej poprawy. 

 

 Ocena z pracy pisemnej lub powtórzenia ustnego z działu może być poprawiona 
(jednokrotnie) przez ucznia w terminie 2 tygodni od jej wystawienia, w trybie 
ustalonym z nauczycielem. 

 
 

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w półroczu, które jest 
odnotowane datą w dzienniku. Nieprzygotowanie nie dotyczy lekcji, na których 
zapowiedziane są sprawdziany, testy, powtórzenia ustne z działu. W sytuacjach 
wyjątkowych (losowych) nauczyciel może podjąć inną decyzję. Nie sprawdza się  
i nie ocenia wiedzy i umiejętności uczniów po przerwach świątecznych i innych 
dłuższych przerwach oraz w związku z udziałem ucznia w konkursach, 
olimpiadach, zawodach sportowych, chyba, że sprawdzian, test lub powtórzenie 
ustne zostało przełożone na prośbę klasy.   
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 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, dlatego jego 
powtarzający się 3-krotnie brak na lekcjach lub nieuzupełnienie w wyznaczonym 
terminie stanowi podstawę do wystawienia niedostatecznej oceny cząstkowej. 

 

 W ciągu półrocza uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny, jeżeli wymiar 
godzin z przedmiotu wynosi dwie tygodniowo i przynajmniej 2 oceny, jeżeli 
przedmiot jest wykładany raz w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach jest 
wymagana trzecia ocena). 

 

 Oceny śródroczne (roczne) ustala nauczyciel biorąc pod uwagę wszystkie oceny 
cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze sprawdzianów pisemnych  
i powtórzeń ustnych, a w przypadku oceny rocznej - również oceny śródrocznej. 

 

 W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na I półrocze uczeń jest 
zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie i formie ustalonych  
z nauczycielem celem wykazania się wiedzą i umiejętnościami objętymi 
programem nauczania w tym semestrze, przynajmniej na ocenę dopuszczającą, 
nie później niż do końca marca. W wyjątkowych przypadkach (choroba ucznia lub 
nauczyciela) ostateczny termin zaliczenia może być przesunięty. 

 

 W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny rocznej (śródrocznej) uczeń ma 
prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, którego zasady przeprowadzania 
określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Nauczyciel przekazuje uczniowi 
zakres zagadnień do egzaminu. 

 

 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny na zasadach i w trybie określonym w WZO. Nauczyciel 
zobowiązany jest przygotować uczniowi zagadnienia do egzaminu. 

 

 Uczeń ma prawo do przystąpienia do sprawdzianu wiadomości i umiejętności  
w przypadku nieprawidłowego trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu określają WZO. 

 

 Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne dokumenty dotyczące oceniania 
ucznia przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

 
 

 

4. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
 
Przy sprawdzaniu i ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia uwzględnia się opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

dostosowując wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia. Dostosowanie to nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej,  

indywidualnie dla każdego ucznia na zasadach określonych w szkole. 
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W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia. 

 
 

5. TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ 
PRZEWIDYWANA OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 
 

Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną. 

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o trybie  

i formie uzyskania wyższej oceny. Kryteria na poszczególne oceny określają 

wymagania edukacyjne zawarte w PZO. Ich wypełnienie przez ucznia stanowi 

podstawę do wystawienia mu przez nauczyciela wyższej oceny, o którą się ubiega. 

Warunkiem uzyskania przez ucznia tej oceny jest: 

- systematyczna i rzetelna praca w ciągu całego półrocza (roku szkolnego), 
- dobra frekwencja na zajęciach (nieobecności tylko usprawiedliwione), 
- uzupełnienie w wyznaczonym terminie braków w wiedzy i umiejętnościach  

z poprzedniego półrocza (sprawdzenie postępów ucznia za pomocą prac 
pisemnych), 

- wykazywanie się w ustalonym terminie znajomością materiału z danego działu  
w formie odpowiedzi pisemnej lub ustnej na określoną ocenę oraz bieżącą wiedzą 
w przypadku odpowiedzi ustnych czy „kartkówek”, 

- wyraźna poprawa wyników w nauce i większe zaangażowanie ucznia na lekcjach 
w stosunku do poprzedniego półrocza, 

- wykonanie dodatkowych zadań wyznaczonych przez nauczyciela, np. napisanie  
i wygłoszenie referatu, przygotowanie projektu, prezentacji multimedialnej, 
programu wycieczki, wystawki tematycznej, pomocy naukowych do pracowni, itp.;  
nauczyciel wyznacza zadanie zainteresowanemu uczniowi indywidualnie, 
dostosowując stopień jego trudności do oceny, o którą ubiega się uczeń; sam 
uczeń może także wystąpić z inicjatywą wykonania określonego zadania. 

 
W przypadku, gdy uczeń uważa, że wystawiona przez nauczyciela ocena roczna 

jest zaniżona, może zdawać egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności na wyższą 

ocenę. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu określają WZO. Ocena ustalona  

w jego wyniku nie może być niższa od wcześniej przewidywanej przez nauczyciela  

i może być wyższa od niej o jeden stopień. 
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6.   SPOSOBY  INFORMOWANIA UCZNIÓW 
I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  

O POSTĘPACH W NAUCE 
 

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Zarówno 

uczniowie, jak i rodzice (prawni opiekunowie) powinni otrzymywać informację 

zwrotną o osiągnięciach w nauce, czyli o tym, co uczeń umie, z czym ma trudności, 

jakie zmiany dokonały się w jego postępach w nauce i jego postawie oraz co zrobić, 

aby podnieść poziom jego osiągnięć. 

Sposoby i okoliczności pozwalające na wyczerpującą informację to: 

-    wspólna analiza i akceptacja PZO (nauczyciel – uczniowie - rodzice), 
- komentarz ustny do każdej wystawionej oceny, 
- komentarz na pracach pisemnych, 
- pisemne lub ustne uzasadnienie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) złożony w terminie 7 dni od jej wystawienia, 
- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnienie im  

do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji 
dotyczącej oceniania w obecności nauczyciela, 

- klasowe i indywidualne spotkania z rodzicami, 
- telefoniczne rozmowy z rodzicami, 
- korespondencja z rodzicami. 
 
Tryb informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wysokości ocen, 
grożących ocenach niedostatecznych oraz przysługujących uczniowi prawach  
do sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz egzaminów szczegółowo określają 
WZO.   


