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Zasady oceniania na lekcjach historii.   

 

• Wypowiedzi ustne 

 

Obok tradycyjnego sposobu oceniania będzie stosowana ocena w formie plusów i  

minusów: 

   6 plusów = bardzo dobry 

   6 minusów = niedostateczny 

 Plus może uzyskać uczeń za aktywny udział w lekcji bądź za wypowiedź 

pisemną albo dłuższą wypowiedź ustną czy pracę w grupie. Minus otrzymuje uczeń, 

który nie umie prawidłowo odpowiedzieć na pytanie nauczyciela z zakresu 

omawianego materiału nauczania.  

Każdy uczeń ma obowiązek przynosić na lekcję podręcznik do historii. W razie 

nieprzyniesienia podręcznika może otrzymać 2 minusy, a w nietypowych sytuacjach, 

np. gdy uczniowie notorycznie nie przynoszą podręcznika – 3-5. Uczeń ma również 

obowiązek pisać zalecone notatki i wykonywać zadane ćwiczenia oraz nadrabiać 

wszystkie braki w zeszycie spowodowane nieobecnością na lekcjach.  

Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu semestru dwa razy nieprzygotowanie do lekcji 

albo brak zadania. Uczeń może uzyskać ocenę za prace dodatkowe np. opracowanie 

referatu lub ciekawych materiałów dotyczących zajęć. 

 

• Prace pisemne 

 

   W ciągu semestru przewidywane są całogodzinne sprawdziany pisemne po 

zakończeniu działu, które nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i 

podaniem zagadnień. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową. 

  Przewidywane są również krótkie kartkówki, obejmujące materiał programowy z 

trzech ostatnich lekcji lub określone zagadnienia tematyczne sprawdzające wiedzę 

ucznia. Czas sprawdzania prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch tygodni. 

Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do pracy 

sprawdzającej i zapoznanie się z błędami. 

Na koniec semestru przewidywany jest całogodzinny sprawdzian pisemny, który 

nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zagadnień. 

Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową. 

 

Sposób poprawy oceny 

 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnie na następnej 

lekcji po wpisaniu ocen do dziennika, ewentualnie po uzgodnieniu terminu z 

nauczycielem. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie zaliczają go na podobnych 

zasadach. 

      Chęć poprawy proponowanej oceny rocznej uczeń zgłasza nauczycielowi  do 

dwóch tygodni przed klasyfikacją.  
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