
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

I. Przedmiotem oceny ucznia są:  

- wiadomości i umiejętności 

- przygotowanie do zajęć 

- aktywność i praca na lekcji 

- przygotowanie i przedstawienie referatów i prezentacji 

- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

 

II. Formy sprawdzania wiedzy. 

- wypowiedź ustna ( obowiązuje materiał z 3 ostatnich lekcji ) 

- kartkówki z ostatnich 1-3 lekcji  

- sprawdzian (test) z większej partii materiału zapowiedziany co najmniej  

na 1 tydzień przed terminem 

- prace domowe 

- aktywność w trakcie lekcji  

- referaty (projekty, prezentacje multimedialne) 

- praca z tekstem źródłowym 

- przygotowanie notatki na podstawie filmu 

 

III. Kryteria ocen odpowiedzi ustnych. 

ocena celująca: 

- uczeń w pełni opanował materiał z podstawy programowej  

- umiejętnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności w pytaniach problemowych 

- wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu wiadomości 

- umiejętnie stosuje terminologię tematyczną 

- osiągnął sukces w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej 

 

ocena bardzo dobra: 

- uczeń wyczerpująco przedstawia temat 

- swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji  

  zagadnień 

- sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji 

- wykazuje się umiejętnością oceniania i wnioskowania na podstawie wiadomości  

  z lekcji 

 

ocena dobra: 

- uczeń w pełni przedstawia temat 

- wykazuje się poprawnością merytoryczną 

- korzysta z różnych źródeł informacji i poprawnie wyciąga wnioski 

- stara się dostrzegać logiczne związki w obrębie omawianych treści 

- poprawnie stosuje terminologię tematyczną 



ocena dostateczna: 

- uczeń poprawnie przedstawia najistotniejsze elementy tematu 

- częściowo opanował terminologię tematyczną  

- w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne 

- poprawnie korzysta z różnych źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski  

 

ocena dopuszczająca: 

- uczeń poprawnie przedstawia część tematu 

- w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne 

- terminologia tematyczna opanowana na niskim poziomie 

- wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości z różnych 

  źródeł 

   

ocena niedostateczna: 

- uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych 

- ma trudności w samodzielnym przedstawianiu tematu 

- braki utrudniają poznanie kolejnych partii materiału  

 

IV. Zeszyt przedmiotowy. 

1. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który może być  

sprawdzony w trakcie odpowiedzi ustnych oraz na końcu półrocza lub roku szkolnego.  

2. Jego brak należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji, a notatkę z lekcji uzupełnić. 

  

V. Kryteria ocen z testów i sprawdzianów. 

1. Przed każdym pisemnym sprawdzeniem wiadomości z partii materiału większej  

    niż 3 lekcje, uczniowie są informowani o zakresie materiału przynajmniej 

    z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Czas pracy na sprawdzianach ( testach) zależy od stopnia trudności i ilości zadań.  

3. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu 

pisemnego, uczeń otrzymuje z niego ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

4. Procentowe przeliczanie punktów na oceny: 

100% - 99% - celujący 

98% - 91% - bardzo dobry 

90% - 70% - dobry 

69% - 51% - dostateczny 

50% - 30% - dopuszczający 

         poniżej 30% - niedostateczny 

      

5. Poprawione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, po czym są one 

    archiwizowane do końca roku szkolnego, a po jego zakończeniu, zniszczone.  

6. Wgląd w sprawdziany na prośbę, mają również rodzice lub prawni opiekunowie 

    ucznia.     

 

VI. Zasady poprawiania ocen. 

1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania.  

2. Poprawa oceny nie jest obowiązkowa i jest sprawą dobrowolną ucznia. 



3. O formie zaliczenia lub poprawienia oceny ( pisemna czy ustna) decyduje 

    nauczyciel.  

4. Uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian, którego nie pisał z powodu  

    usprawiedliwionej nieobecności w ciągu dwóch tygodni, a w losowych 

    przypadkach w terminie ustalonym z nauczycielem. Niezaliczenie sprawdzianu jest 

    równoznaczne  z oceną niedostateczną. 

5. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie z przyczyn  

    nieusprawiedliwionych otrzymuje z niego ocenę niedostateczną bez możliwości  

    poprawy. 

 

VII. Zasady ustalania oceny półrocznej (rocznej). 

1. Na miesiąc przed wystawieniem oceny półrocznej ( rocznej ), uczniowie są 

    informowani o zagrożeniu oceną niedostateczną, a propozycje ocen są wpisywane 

    do dziennika.  

2. Na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen, wpisywane są propozycje wszystkich  

    ocen. 

3. Ocena półroczna ( roczna) nie jest średnią arytmetyczną. Ustalając ocenę 

    końcową, bierze się pod uwagę rangę poszczególnych ocen oraz wkład pracy  

    i zaangażowanie ucznia.  

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I półrocza, ma obowiązek 

    zaliczyć materiał do końca marca, w przeciwnym razie nie może otrzymać 

    pozytywnej oceny na koniec roku szkolnego.  

5. Uczeń, który opuścił ponad połowę zajęć w półroczu (roku), nie jest klasyfikowany. 

6. Uczniowie za wzorową frekwencję na zajęciach są nagradzani podwyższeniem 

    oceny półrocznej (rocznej) zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły. 

 

VIII. Nieprzygotowanie do lekcji. 

1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, ale nie przed zapowiedzianym 

    sprawdzianem.  

2. Liczba nieprzygotowań w półroczu zależy od  tygodniowego wymiaru godzin.  

    Przy 1 – 2 godzinach w tygodniu - 1 nieprzygotowanie,  

    a przy 3 i więcej - 2 nieprzygotowania.   

3. Nieprzygotowanie należy zgłosić zaraz po wejściu do klasy lub w trakcie 

    sprawdzania obecności. 

4. Nauczyciel  uwzględnia nieprzygotowanie ucznia do lekcji w związku z udziałem  

    w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych (dotyczy następnego dnia po 

    konkursie). 

 

IX. Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania do możliwości uczniów 

     ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.  

1. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-  

    Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości  

    psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.  

3. Przy ocenie uwzględnia się  zaangażowanie i wkład pracy ucznia. 

4. Na sprawdzianach zmniejsza się liczbę zadań lub wydłuża czas pracy.  



5. W trakcie lekcji motywuje się ucznia poprzez stosowanie pochwał i docenianie 

    nawet drobnych osiągnięć oraz kontroluje tok pracy ucznia, a w razie potrzeby  

    dodatkowo wyjaśnia. 

 

X. Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania dla uczniów uzdolnionych. 

1. Ocenianie uczniów uzdolnionych uwzględnia  ich indywidualne możliwości 

    psychofizyczne i edukacyjne.  

2. Wymagania obejmują szczegółowe treści podstawy programowej .  

3. W trakcie odpowiedzi ustnych uczniowie otrzymują  pytanie problemowe, na  które 

    odpowiedź jest warunkiem otrzymania oceny celującej.  

4. Na pisemnych sprawdzianach wiadomości i umiejętności są oceniani zgodnie z przyjętą 

    skalą ocen.  

5. Uczniowie otrzymują  zadania domowe, których stopień trudności jest większy i wymaga 

    kreatywności oraz samodzielnego myślenia.  

6. Zachęca się i angażuje uczniów uzdolnionych do udziału w przedmiotowych konkursach 

    szkolnych i pozaszkolnych. 
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