
Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VIII 

- Ocena końcowa i semestralna ucznia jest efektem jego wyników w następujących kategoriach (sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna, 

praca domowa, praca na lekcji, zeszyt przedmiotowy) Ocena semestralna i końca jest wystawiana wg przelicznika: 1.00-1.70 - 

niedostateczny; 1.71-2.70- dopuszczający; 2.71-3.70 – dostateczny; 3.71-4.70 - dobry; 4.71-5.30 – bardzo dobry; 5.31-6.00 - celujący. 

- Sprawdzian obejmuje zakresem jeden dział i jest zapowiadany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo poprawić 

ocenę niezadowalającą go. Poprawa odbywa się w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia sprawdzianu. Termin poprawy ustala 

nauczyciel. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela. W przeciwnym 

wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Kartkówka może dotyczyć materiału z trzech ostatnich tematów. Nie musi być zapowiadana. Trwa maksymalnie dwadzieścia minut. 

Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie. 

Przeliczanie punktów na ocenę ze sprawdzianówi kartkówek: 0-29% - niedostateczny; 30-49% - dopuszczający; 50-74% - dostateczny; 75-

89% - dobry; 90-100% - bardzo dobry (w przypadku sprawdzianów 100% - celujący) 

- Odpowiedź ustna może dotyczyć materiału z trzech ostatnich tematów. Nie musi być zapowiadana. Składa się z trzech-czterech pytań. 

- Praca domowamoże być oceniana przez nauczyciela. Uczeń, który nie odrobi pracy domowej ma obowiązek zgłoszenia tego faktu 

nauczycielowi na początku lekcji (po sprawdzeniu listy obecności) Niezgłoszenie braku pracy domowej równoznaczne jest z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

- Praca na lekcji także może podlegać ocenie. Za aktywne uczestnictwo uczeń może otrzymać ocenę lub plus. Cztery plusy są równoznaczne 

z oceną bardzo dobrą. Jeżeli pod koniec semestru nie uzyska czterech plusów może na własne życzenie otrzymać ocenę wg następującego 

przelicznika (trzy plusy - dobry, dwa plusy - dostateczny, jeden plus - dopuszczający). Uczeń, któremu brakuje niewiele od oceny celującej 

na semestr, może pod koniec semestru zamiast piątki za cztery plusy uzyskać szóstkę za pięć plusów. Uczeń, który nie pracuje na lekcjii, 

swoim zachowaniem, przeszkadza w pracy, może otrzymać ocenę niedostateczną lub minus za brak pracy na lekcji. Cztery minusy są 

równoznaczne z oceną niedostateczną. 

- Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, mogą być oceniane przez nauczyciela. Ocenie będą podlegały systematyczność, prowadzenie 

notatek, ich merytoryczność oraz estetyka 

- Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji po sprawdzeniu listy obecności. Uczeń dysponuje liczbą nieprzygotowań równą liczbie 

godzin przedmiotu w tygodniu. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.………………………………………. 
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Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy VIII 

- Ocena końcowa i semestralna ucznia jest efektem jego wyników w następujących kategoriach (sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna, prasówka, projekt 

praca domowa, praca na lekcji, zeszyt przedmiotowy) Ocena semestralna i końca jest wystawiana wg przelicznika: 1.00-1.70 - niedostateczny; 1.71-2.70 - 

dopuszczający; 2.71-3.70 – dostateczny; 3.71-4.70 - dobry; 4.71-5.30 – bardzo dobry; 5.31-6.00 - celujący. 

- Sprawdzian obejmuje zakresem jeden dział i jest zapowiadany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niezadowalającą 

go. Poprawa odbywa się w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia sprawdzianu. Termin poprawy ustala nauczyciel. Uczeń nieobecny na sprawdzianie 

musi go napisać w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela. W przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Kartkówka może dotyczyć materiału z trzech ostatnich tematów. Nie musi być zapowiadana. Trwa maksymalnie dwadzieścia minut. Oceny z kartkówki nie 

podlegają poprawie. 

Przeliczanie punktów na ocenę ze sprawdzianów i kartkówek: 0-29% - niedostateczny; 30-49% - dopuszczający; 50-74% - dostateczny; 75-89% - dobry; 90-

100% - bardzo dobry (w przypadku sprawdzianów 100% - celujący) 

- Odpowiedź ustna może dotyczyć materiału z trzech ostatnich tematów. Nie musi być zapowiadana. Składa się z trzech-czterech pytań. 

- Prasówka to przegląd najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych ostatniego tygodnia. Zawiera trzy wiadomości (min jedna z 

Polskii min jedna z zagranicy) Uczeń przedstawia je na forum klasy na podstawie informacji uzyskanych z prasy telewizji i internetu. Prasówkę co tydzień 

przygotowuje cała klasa. 

-  Projekt zespołowy będzie prezentowany przez uczniów dwa razy w roku szkolnym. Uczniowie na wykonanie zadania będę mieli miesiąc. Oceniana będzie 

merytoryczność, estetyka oraz wkład pracy poszczególnych uczniów 

- Praca domowa. Praca domowa może być oceniana przez nauczyciela. Uczeń, który nie odrobi pracy domowej ma obowiązek zgłoszenia tego faktu 

nauczycielowi na początku lekcji (po sprawdzeniu listy obecności) Niezgłoszenie braku pracy domowej równoznaczne jest z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

- Praca na lekcji także może podlegać ocenie. Za aktywne uczestnictwo uczeń może otrzymać ocenę lub plus. Cztery plusy są równoznaczne z oceną bardzo 

dobrą. Jeżeli pod koniec semestru nie uzyska czterech plusów może na własne życzenie otrzymać ocenę wg następującego przelicznika (trzy plusy - dobry,  

dwa plusy - dostateczny,  jeden plus -  dopuszczający). Uczeń, któremu brakuje niewiele od oceny celującej na semestr, może pod koniec semestru zamiast 

piątki za cztery plusy uzyskać szóstkę za pięć plusów. Uczeń, który nie pracuje na lekcji i, swoim zachowaniem, przeszkadza w pracy, może otrzymać ocenę 

niedostateczną lub minus za brak pracy na lekcji. Cztery minusy są równoznaczne z oceną niedostateczną 

- Zeszyt przedmiotowy, może być oceniany przez nauczyciela. Ocenie będą podlegały systematyczność, prowadzenie notatek, ich merytoryczność oraz 

estetyka. 

- Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji po sprawdzeniu listy obecności. Uczeń dysponuje liczbą nieprzygotowań równą liczbie godzin 

przedmiotu w tygodniu. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.………………………………………… 


