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1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii zostały opracowane z uwzględnieniem: 

 
1) Ustawy o systemie oświaty (Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2021) 

Dz.U.2020.0.1327 tj. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
Rozdział 3a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach 
publicznych. 
 

2) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019 r.  
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych . 
 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) 
 

4) Zapisów Statutu Zespołu Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. 
 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia ucznia: 
 
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela przedmiotu, poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
● wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

z historii, 
● wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania – 

1.Poznać przeszłość. Program nauczania  - historia LO zakres podstawowy, 
2. Zrozumieć przeszłość. Program nauczania  - historia LO zakres rozszerzony. 
 

3. Cele przedmiotowego oceniania: 
Nauczanie historii odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 
Poziom nauczania decyduje o doborze odpowiednich treści i metod nauczania 
zgodnie z Podstawą Programową obowiązującą w 4-letnim liceum. 
 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  

w tym zakresie, 
 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 
 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 
 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/
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6) umożliwienie nauczycielowi przedmiotu doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
 

 
4. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu: 

a) znajomość: 

- faktografii 

- postaci historycznych 

 b) umiejętność: 

- posługiwania się mapą 

- dokonania analizy przyczynowo - skutkowej 

- wnioskowania i uogólniania 

- redagowania odpowiedzi 

- analizy tekstów źródłowych 

- łączenia wiedzy historycznej z wiedza uzyskana poza tokiem szkolnym. 

5. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. 

a) odpowiedzi ustne: 

  zakres materiału obejmuje trzy ostatnie tematy, omawiane maksymalnie na pięciu 
jednostkach lekcyjnych, bez wcześniejszego uprzedzenia ucznia,  

  na ocenę odpowiedzi ustnej składa się zawartość merytoryczna, argumentacja, 

wyrażanie sądów,  

  stawianie hipotez, uzasadnianie, stosowanie języka historycznego - terminy i 

pojęcia historyczne,  

  sposobów prezentacji czyli umiejętność formułowania myśli,  

  dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny.  
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b) prace pisemne: kartkówki (zawierające materiał z ostatniej lub maksymalnie z 

trzech ostatnich lekcji), wejściówki, sprawdziany z działów programowych, test 

kontrolny, praca klasowa 

c) prace długoterminowe i projekty edukacyjne: podczas oceny tego typu prac 
nauczyciel oceniający przyjmuje następujące kryteria:  

-  dobór źródeł informacji, stopień opracowania informacji, wykonywanie zadań 
zgodnie z ustalonym harmonogramem, merytoryczna wartość 
prezentacji,  organizacja pracy,  oryginalność prezentacji.  

d) praca na lekcji indywidualna i grupowa : 

praca w grupach polega na efektywnym współdziałaniu w zespole, planowaniu i 

ocenianiu własnego uczenia się, skutecznym porozumiewaniu się w różnych 

sytuacjach, rozwiązywaniu problemów w twórczy sposób oraz efektywnym 

posługiwaniu się technologia informacyjną. Praca ucznia jest oceniana przez 

nauczyciela nadzorującego i sprawdzającego prace grupy, przy uwzględnieniu 

następujących faz:  

- zaangażowanie,  

- badanie, 

- przekształcanie,  

- prezentacja.  

e) aktywność na lekcjach:  

* uczeń szczególnie zaangażowany podczas lekcji otrzymuje plus (+), uzyskanie pięciu 

plusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny bardzo dobrej,  

*  za bierną postawę w czasie lekcji, brak uwagi uczeń może otrzymać minus (-), pięć 

minusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej.  

f) praca ze źródłami: teksty źródłowe, źródła kartograficzne, ikonograficzne i 

statystyczne:  

 ocenie podlega umiejętność analizy wymienionych źródeł informacji historycznej 

poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione pytania (ocenie podlega wiedza 

wynikająca z analizowanego materiału oraz wiedza pozaźródłowa wykraczająca poza 

analizowany materiał).  
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g) Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad: ocenie podlegają osiągnięcia w 

olimpiadach przedmiotowych, za tytuł laureata lub finalisty (Olimpiada Historyczna i 

Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego) uczeń otrzymuje ocenę celującą na 

zakończenie roku szkolnego. Laureaci i finaliści olimpiad tematycznych, konkursów 

szkolnych i międzyszkolnych, w zależności od rangi konkursu otrzymują ocenę 

cząstkową: bardzo dobry lub celujący.  

5.1 Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 
 

− ocena dokonana przez nauczyciela 
− samoocena 
− ocena koleżeńska 

 
6. Oceny ucznia : 

 
6.1 Uczniowie  otrzymują oceny: 

− bieżące, 
− klasyfikacyjne śródroczne  
− klasyfikacyjne roczne 

 
6.2  Oceny bieżące mają formę opisową (kształtującą) lub sumatywną. 

 
6.3  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  z zajęć edukacyjnych ustala się w 

stopniach według następującej skali: 
1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1. 
 

6.4 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 
 

6.5 Ocena opisowa: 
− przyjmuje formę informacji zwrotnej obejmującej następujące elementy: 

 
✔ wskazanie dobrych elementów w pracy ucznia 
✔ wskazanie co wymaga poprawy 
✔ wskazówki, jak należy poprawić błędy 
✔ wskazówki,  w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 
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− Informacja zwrotna jest ściśle połączona z celami lekcji i kryteriami 

sukcesu, które są przekazywane uczniom w czasie danej lekcji 

 

7. Forma informacji zwrotnej 

 

7.1 Na lekcjach będzie stosowana w formie: 

a) ustnej 

b) pisemnej i tzw. komentarzy. 

 

7.2  Uczeń otrzymuje minimum 4 oceny rocznie i połowa to ocena kształtująca. 

          Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy): przyjmuje się skalę punktową 

przeliczając punkty na procenty, oceną uzyskuje się wg kryteriów: 

0% - 39% niedostateczny 

40% - 54% dopuszczający 

55% - 74% dostateczny 

75% - 89% dobry 

90% - 97% bardzo dobry 

98% - 100% - celujący 

Praca z tekstem kultury – ocena pozytywna od 50% . 

b) W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej (praca klasowa, 

sprawdzian, zapowiedziana kartkówka, itp..) lub ustnej uczeń otrzymuje do dziennika wpis-nb.  

Uczeń jest zobowiązany napisać pracę w ciągu 2 tygodni, po uzgodnieniu z nauczycielem.  

Jeśli tego nie uczyni to otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń, który nie wykorzystuje 

ustalonych z nauczycielem terminów popraw, nie ma możliwości poprawiania prac na tydzień 

przed końcem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 

4. Sprawdziany z działów programowych zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisane w terminarzu na e-dzeinniku. Praca klasowa może obejmować trzy 

działy materiału, musi być zapowiedziana dwa tygodnie przed przeprowadzeniem testu. Test 

kontrolny, obejmuje treści powyżej trzech działów programu nauczania ze wskazanych przez 

nauczyciela okresów nauki, może wystąpić jeden w ciągu tygodnia po wcześniejszym 
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poinformowaniu uczniów o terminie i zakresie materiału z co najmniej trzytygodniowym 

wyprzedzeniem.  

5. Praca pisemna tzw. kartkówka, obejmująca zakres treściowy maksimum trzech ostatnich 

lekcji, może wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi (czas do 15 minut lekcji). 

6.Prace pisemne (dotyczy to wszystkich form) są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn od  

siebie niezależnych nie może ich napisać w wyznaczonym terminie powinien to uczynić 

później, konsultując się z nauczycielem, ale w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od 

momentu powrotu.   

7. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie  do 2 tygodni od 

momentu wstawienia do dziennika .  

 

Wszelkie sprawy sporne, nieuwzględnione w PZO rozstrzygane będą zgodnie z 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Szkoły lub odpowiednimi 

rozporządzeniami MEiN. 
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                                                                                            Realizujący nauczyciele:              
  
                                                                                            Grażyna Sudoł 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                             Rok szkolny 2021/2022 


