
 
 
 
 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z historii dla klas IV-VIII 

 na rok szkolny 2021/2022   
Szkoła Podstawowa w Nosówce 

Arkadiusz Witalec 
 

 
 

I. Przedmiotem oceniania są: 
A. Wiadomości. 
B. Umiejętności. 
C. Postawa ucznia i jego aktywność. 

 
 
 

 
II. Skala ocen 

 
Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną: 
 
Stopień   1-niedostateczny 
                2-dopuszczający 
                3-dostateczny 
                4-dobry 
                5-bardzo dobry 
                6-celujący 
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III. Na ocenę semestralną z historii składają się oceny z różnych form 

aktywności ucznia. 
 

Kategoria oceny Waga oceny Ilość w semestrze 
Odpowiedź ustna 3 1, 2 (z 3 ostatnich lekcji) 
Kartkówka 3 2, 3 
Zeszyt przedmiotowy 3 1 
Zeszyt ćwiczeń 3 1 
Zadanie domowe 3 Kilka, kilkanaście 
Zadanie domowe dla chętnych 2 Kilka 
Aktywność, praca na lekcji 2 3 plusy=5;  

5 plusów = 6 
Brak zadania, nieprzygotowanie do 
lekcji 

1 3 minusy=1 

Praca w grupie 2 2, 3 
Projekt 3-5 (w 

zależności od 

stopnia 
trudności) 

1, 2 

Prowadzenie lekcji 3 1 
Konkursy, olimpiady (szkolne, gminne, 
wojewódzkie, ogólnopolskie) 

W zależności od 

rangi i miejsca 
 

Sprawdzian po każdym dziale 4 3 
 

 
IV. Zasady oceniania 

 
 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani o zakresie wymagań z 

historii oraz o sposobie i zasadach oceniania. 
2. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione obszary aktywności ucznia. 
3. Każda ocena posiada swoją wagę (od 1 do 4). 
4. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców. Ocena może być uzasadniona na 

prośbę ucznia lub rodzica. 
5. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podany 

jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 
6. Krótkie kartkówki nie muszą być zapowiadanie. 
7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły. 
8. Ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i 

odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Nauczyciel 

ustala dodatkowy termin dla wszystkich chętnych.  
9. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok oceny ze sprawdzianu i nie 

powoduje anulowania oceny poprawianej. 
10. Uczeń przed lekcją może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej, lektury, 
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zeszytu ćwiczeń, nieprzygotowanie do lekcji. Otrzymuje wówczas „-„. Za trzy „-„ 

otrzymuje ocenę niedostateczną (waga oceny 1). 
 
 

11. Uczeń za aktywność na lekcji może otrzymać „+”. Za trzy „+” uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą lub za pięć „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą (waga oceny: 
2). 

12. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcjach powtórzeniowych, 
sprawdzianach zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela. 

13. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku lub nieprzygotowania, a zostanie zauważony jego brak, 

nieprzygotowanie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
14. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek pisze kartkówkę, odpowiada na ocenę, 

natomiast ocena może być wpisana tylko za zgodą ucznia. 
15. Sprawdziany, prace pisemne, kartkówki nie są oddawane uczniowi do domu, 

nauczyciel udostępnia je uczniowi i rodzicom do wglądu w szkole lub w postaci 

kserokopii. 
16. Wszelkie plagiaty równoznaczne są z oceną niedostateczna z przedmiotu i z 

zachowania. 
17. Raz w tygodniu (na początku roku ustalony jest dzień i godzina lekcyjna) odbywają 

się tzw. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dla chętnych uczniów), na których 

można napisać zaległy sprawdzian, szczegółowo z nauczycielem przeanalizować 

napisany sprawdzian, pracę pisemną, poprawić ocenę, dać do sprawdzenia wybraną 

pracę, poprosić o powtórzenie, wyjaśnienie omówionych już wcześniej lekcji, 

zapytać o nurtujące ucznia sprawy związane z przedmiotem.  
18. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 

zeszytu przedmiotowego. 
19. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie ocen z przedmiotu (średniej z 

przedmiotu) i zaangażowania oraz postawy ucznia na lekcjach. 
20. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia za I i II semestr. 
21. Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej 

celujący 100% i powyżej 
bardzo dobry 85%-99% 
dobry 70%-84% 
dostateczny 50%-69% 
dopuszczający 30%-49% 
niedostateczny 0%-29%  

 
 

 
V. Tryb ustalania oceny semestralnej 

1. Ocenę semestralną ( roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem 

klasyfikacji semestralnej ( rocznej). 
2. Proponowaną ocenę semestralna (roczną) wystawia nauczyciel na miesiąc przed 

terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej). 
3. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia (ustnie) i jego 

rodziców                         ( pisemnie) na miesiąc przed klasyfikacją. 
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4. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów poprawkowych                                  
i zaliczeniowych, ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu 

całego roku szkolnego. 

 
 
 
 
 

VI. Postępy w nauce 
 
O postępach w nauce uczeń i jego rodzice informowani są w formie: 

1. Oceny (stopnia w e-dzienniku). 
2. Oceny opisowej (zadania klasowe, dłuższe formy wypowiedzi). 
3. Oceny ustnej. 
4. Uczeń i rodzic w każdym momencie mają wgląd do e-dziennika, gdzie znajdują się 

informacje dotyczące oceny (jaka ocena, waga oceny, dzień wstawienia oceny, 

kategoria oceny, opis oceny) 

 
 

 
 

 
 

 
 


