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POU z historii i społeczeństwa jest zgodne z:  

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe; 

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

 Statutem szkoły. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

- poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy           

o kulturze. 

- pokazanie uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi i przyrodoznawstwem, że 

wiedza humanistyczna może stanowić klucz do rozumienia świata współczesnego i pomaga  

w autoidentyfikacji w świecie 
 

Na zajęciach realizowane są 4 wątki tematyczne. 
Wątki tematyczne wybiera się spośród następujących: 

1. Ojczysty Panteon i ojczyste spory  

2. Rządzący i rządzeni  

3. Europa i świat 

4.  Wojna i wojskowość 
 

Przedmiotem oceny z historii i społeczeństwa jest: 
1. Wiedza merytoryczna. 
2. Rozumienie i analiza problemów oraz umiejętność argumentacji. 

3. Umiejętność pracy z różnymi materiałami źródłowymi. 
4. Formułowanie wypowiedzi ustnej. 
5. Przygotowanie (odpowiedzi) pracy pisemnej (referat, rozprawka itp.). 
6. Aktywność ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej. 
 

Cele oceniania 
Celem oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu historia i społeczeństwo jest: 

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w zakresie   

   zdobywania wiedzy, 

wspieranie działań ucznia i motywowanie go do dalszej pracy, 

wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 



dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

    trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 
   dydaktyczno-wychowawczej, 

uświadomienie uczniowi poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do możliwości oraz jego 

   stosunku do odpowiednich wymagań edukacyjnych. 

Sposoby i formy oceniania: 
1. Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany). 

2. Odpowiedź ustna. 
3. Aktywność podczas zajęć. 

 

Kryteria wystawiania ocen 

1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawy programowe, standar-

dy edukacyjne oraz podręczniki szkolne. 

2. Każda ocena jest jawna dla ucznia i opatrzona komentarzem ustnym lub pisemnie 

przez Librusa. 

3. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie 

może pisać z całą klasą, to powinien to zrobić na pierwszej lekcji po sprawdzia-

nie/pracy klasowej albo w terminie określonym przez nauczyciela. 

4. Nauczyciel dokonuje podsumowania i analizy popełnionych błędów, stwarzając ucz-

niom możliwość poprawy. Wszystkie prace są oddawane uczniom w możliwie jak naj-

szybszym terminie. 

5. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego 

oraz przynoszenia podręczników. 

6. Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe za: aktywność, wypowiedzi ustne  

i pisemne, prace klasowe, sprawdziany, zadania. 

7. Nauczyciel samodzielnie określa zakres materiału podlegającego danej formie kontroli 

i informuje uczniów z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie się. 

8. Prace pisemne należy sprawdzić w ciągu 3 tygodni. 

 

Ocena celujący 
Uczeń: 

ma wiedzę i umiejętności, których zakres w pełni określają wymagania programowe, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

proponuje nietypowe rozwiązania, 

bierze udział w konkursach i odnosi sukcesy, 

wiąże wiadomości w logiczny układ, 

korzysta z różnych źródeł informacji. 

Ocena bardzo dobry 
Uczeń: 

wyczerpująco opanował cały materiał podstawy programowej, 

umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela, 

właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska historyczne, 



samodzielnie interpretuje dane z różnych źródeł historycznych, 

łączy wiedzę z różnych przedmiotów nauczania. 
 

 

Ocena dobry 
Uczeń: 

opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach historycznych, 

wyjaśnia przyczyny i skutki omawianych wydarzeń, 

podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych, 

samodzielnie wypowiada się w sposób umiarkowanie spójny, 

stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

 

Ocena dostateczny 
Uczeń: 

w podstawowym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

przedstawia główne przyczyny i etapy rozwoju wydarzeń, 

potrafi logicznie połączyć wiadomości podstawowe, 

z pomocą nauczyciela wykorzystuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych, 

charakteryzuje źródła historyczne i analizuje informacje w nich zawarte. 
 

Ocena dopuszczający 
Uczeń: 

w niepełnym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

umieszcza najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni, 

rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

rozpoznaje rodzaj źródła historycznego oraz odpowiada na proste pytania dotyczące tego 
źródła. 
. 

Ocena niedostateczny 
Uczeń w sposób błędny i niedojrzały formułuje oceny i wysnuwa wnioski. Nie posiada 

umiejętności i umiejscawiania czasie i przestrzeni. Popełnia poważne błędy chronologiczne. 

Nie potrafi analizować źródeł historycznych. Nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych 

zadań nawet przy pomocy nauczyciela. Odznacza się brakiem systematyczności i chęci do 

nauki oraz biernością na lekcji. Jego język jest prosty i niekomunikatywny. Poziom wiedzy           

i umiejętności uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na wyższym szczeblu kształcenia. 

 

Kryteria oceniania prac pisemnych 

Za każdą pracę pisemną uczeń otrzymuje ocenę w zależności od osiągniętej przez niego 

liczby punktów, wg skali: 

 od 0% do 39% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny 

 powyżej 39% do 52% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający 

 powyżej 52% do 70% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny 

 powyżej 70% do 89% możliwych do uzyskania punktów – dobry 



 powyżej 89%  a poniżej 100% możliwych do uzyskania punktów – bardzo 

dobry 

 100% możliwych do uzyskania punktów - celujący 

 

 Ocena śródroczna powinna być wystawiona na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych za pierwsze śródrocze, a ocena roczna ze wszystkich ocen cząstkowych. 

 Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średnich ważonych w 

następujący sposób: 

 śr przynajmniej 2,00 – dopuszczający;  

śr przynajmniej 2,50 – dostateczny;  

śr przynajmniej 3,50 – dobry;  

śr przynajmniej, 4,50 – bardzo dobry.  

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,50 .Uczeń 

może otrzymać ocenę celujący, jeśli uzyskał średnią przynajmniej 5,25. Ostateczna 

decyzja w tym wypadku należy do nauczyciela. 

 

 Minimalna ilość ocen z historii i społeczeństwie, na podstawie których wystawia się 

oceny klasyfikacyjne została ustalona jako 3. 

 Jeżeli uczeń otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do 

poprawienia cząstkowych ocen niedostatecznych z pierwszego półrocza w ciągu 

pierwszego miesiąca drugiego półrocza. 

 Ustala się następujące kategorie ocen, które uczeń może otrzymać z historii i 

społeczeństwa oraz ich wagi: 

 

Kategoria oceny Waga 

Praca klasowa 3 

Sprawdzian 2 

Odpowiedź ustna 1 

Aktywność 1 

Zadania 1 

 

 Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru, w razie ,,wywołania do odpowiedzi” zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji (za wyjątkiem zapowiedzianych form kontroli wiadomo-

ści). 

 Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę (z wyjątkiem celującej) z jednej wybranej 

pracy klasowej  i sprawdzianu w półroczu, w ustalonym przez nauczyciela terminie. 

Do ustalenia oceny klasyfikacyjnej liczy się ocena wyższa jako ostateczna. 

 Uczniowie z dysfunkcjami są oceniani wg odrębnych zasad zgodnych z opiniami                  

i orzeczeniami PPP. 

 W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

      wszystkie oceny są wpisywane do dziennika z wagą „1”. 



 


