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POU z historii 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 OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII 

 Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i brakach 

 Pomoc w planowaniu samodzielnego rozwoju ucznia 

 Motywowanie do dalszej pracy 

 Dostarczanie informacji o osiągnięciach ucznia rodzicom lub opiekunom 

 Ewaluacja i doskonalenie metod nauczania 

 

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

standardy edukacyjne oraz podręczniki szkolne. 

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

poprzez Librus  

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 

sprawdzianie/pracy klasowej albo w terminie określonym przez nauczyciela. 

4. Nauczyciel dokonuje podsumowania i analizy popełnionych błędów, stwarzając 

uczniom możliwość poprawy. Wszystkie prace są oddawane uczniom w możliwie jak 

najszybszym terminie. 

5. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego 

oraz przynoszenia podręczników. 

6. Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe za: aktywność, 

wypowiedzi ustne i pisemne, prace klasowe, sprawdziany, udział w projektach 

edukacyjnych, 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. 

9. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, są ustalone w stopniu  



w następującej skali: 

 stopień celujący (cel) – 6 

 stopień bardzo dobry (bdb) – 5 

 stopień dobry (db) – 4 

 stopień dostateczny (dst) – 3 

 stopień dopuszczający (dop) – 2 

 stopień niedostateczny (ndst) - 1 

10. Minimalna ilość ocen z historii, na podstawie których wystawia się oceny 

klasyfikacyjne została ustalona: na poziomie podstawowym- 3, na poziomie 

rozszerzonym- 6. 

11. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych: 

 Celujący  : 

Uczeń w pełni opanował treści zapisane w programie, aktywnie uczestniczył w 

pracy pozalekcyjnej, zna i rozumie wszystkie wymagane pojęcia; potrafi 

samodzielnie wyjaśniać przyczyny i skutki wydarzeń, zjawisk i procesów; 

samodzielnie potrafi pracować z materiałami źródłowymi, analizuje podobieństwa 

i różnice; umie formułować rozbudowane opinie i odpowiednio je argumentować. 

 Bardzo dobry : 

Uczeń w bardzo dużym stopniu opanował treści zapisane w programie nauczania, 

brał aktywny udział w pracy pozalekcyjnej; potrafi analizować źródła; 

syntetyzować je i porównywać ze sobą; potrafi uzasadnić swoje zdanie, posługując 

się dobrze dobranymi argumentami; umie budować i wyjaśniać ciągi 

przyczynowo-skutkowe; samodzielnie formułuje opinie i wnioski zarówno w 

krótkich, jak i dłuższych wypowiedziach; opanował wymaganą faktografię i 

potrafi ją stosować. 

 Dobry : 

Uczeń w znacznym stopniu opanował program nauczania; potrafi analizować 

źródła i wyciągać z nich wnioski; samodzielnie wykonuje zadania (z wyjątkiem 

tych o wysokim stopniu trudności); samodzielnie formułuje opinie i stara się je 

poprawnie argumentować; swobodnie porusza się w omawianych treściach: 

umiejscawia fakty w czasie i przestrzeni; zna wszystkie lub większość 

wymaganych pojęć i terminów. 

 Dostateczny : 

Uczeń opanował podstawowe umiejętności i wiadomości wynikające z programu; 

potrafi znajdować informacje w źródłach i zazwyczaj je syntetyzować; 

umiejscawia podstawowe fakty w czasie i przestrzeni; wykonuje zadania o 

średnim stopniu trudności; zna podstawowe pojęcia i terminy. 

 Dopuszczający : 

Uczeń znajduje w materiałach źródłowych jedynie proste informacje; rzadko 

potrafi wykorzystać swoją wiedzę; zna najprostsze pojęcia; wymienia podstawowe 

fakty dotyczące omawianych tematów. 

 Niedostateczny : 

Uczeń nie zna nawet podstawowych pojęć i terminów; nie jest w stanie nawet przy 

pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań; nie wykazuje się zaangażowaniem. 



12. 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 

13. Ocena śródroczna powinna być wystawiona na podstawie średniej ważonej ocen 

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

14. 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. 

15. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do poprawienia 

cząstkowych ocen niedostatecznych z pierwszego półrocza w ciągu pierwszego miesiąca 

drugiego półrocza. 

16. Ustala się następujące kategorie ocen, które uczeń może otrzymać z historii oraz ich 

wagi: 

 

 

17. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, z 

wyjątkiem zapowiedzianych form kontroli wiadomości. 

18. 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. 

19. Uczniowie z dysfunkcjami są oceniani wg odrębnych zasad zgodnych z opiniami                  

i orzeczeniami PPP. 

20. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

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

 

 

Kategoria oceny Waga 

Praca klasowa 3 

Sprawdzian 2 

Odpowiedź ustna 1 

Aktywność 1 

Zadanie  1 


