PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII
KLASY IV – VIII
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3
im. Zbigniewa Herberta we Wronkach

1. Cele przedmiotowego systemu oceniania.





Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności.
Mobilizowanie ucznia do dalszej pracy.
Stymulowanie rozwoju ucznia.
Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 Diagnozowanie poziomu nauczania.
2. Cele edukacyjne.
1. Zainteresowanie uczniów przeszłością.
2. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń
o życiu w przeszłości, zrozumienie natury ludzkiej i motywów postępowania
minionych pokoleń.
3. Pomoc w zrozumieniu złożoności współczesnego świata i odnalezieniu w nim
własnego miejsca.
4. Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy
etnicznej, religijnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.
5. Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw;
kształtowanie szacunku i przywiązania do własnego państwa i rodzimej
kultury, zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur.
6. Dostarczenie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzenie uczniów
w świat wartości ogólnoludzkich sprzyjających wychowaniu prawego
człowieka i aktywnego i świadomego swych praw i obowiązków obywatela.
3. Obszary aktywności podlegające ocenie.
Na lekcjach historii oceniane będą:
 czytanie mapy i korzystanie z atlasu,
 czytanie ze zrozumieniem (tekstu z podręcznika),
 analiza prostego tekstu źródłowego,
 posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii,
obliczanie czasu wydarzeń, długości ich trwania, umieszczenie ich na
taśmie czasu,
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 umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo – skutkowego,
porównania epok, ustrojów politycznych, społecznych i gospodarczych na
przestrzeni dziejów,
 wykorzystanie ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji
(dokonanie opisu w formie ustnej lub pisemnej),
 umiejętność narysowania drzewa genealogicznego,
 wypowiedzi ustne,
 wypowiedzi pisemne (zadania domowe, wypracowania na tematy
historyczne),
 sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki),
 zaangażowanie i wkład pracy ucznia,
 udział w konkursach historycznych,
 konstruowanie prostych zagadek historycznych (krzyżówek, rebusów),
 praca w grupie rówieśniczej,
 prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.
4. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów.
1. Formy aktywności:
 odpowiedzi ustne
 samodzielna praca na lekcji
 praca domowa (krótko lub długoterminowe)
 zeszyt przedmiotowy
 prace klasowe (testy)
 zeszyt ćwiczeń
 sprawdziany
 kartkówki
 przygotowanie do lekcji
 drzewo genealogiczne
 analiza tekstu źródłowego
 praca z mapą historyczną
 udział w konkursach historycznych
2. Częstotliwość oceniania:
formy aktywności
praca klasowa (test)
prace domowe
aktywność i praca na lekcji
zeszyt przedmiotowy/ ćwiczenia

częstotliwość w semestrze
min.2
min.2
na bieżąco
min.1
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Określenie pojęć:
► wypowiedzi pisemne:
 praca klasowa, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem,
zapisana w dzienniku i zapowiedziana z 1 tygodniowym wyprzedzeniem,
 kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3
ostatnich jednostek lekcyjnych,
 prace domowe ucznia podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w
formie stopnia.
► wypowiedzi ustne:
 odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji,
 aktywność na lekcji.
3. Sposoby oceniania:
 stopniem
 pochwałą
 oceną opisową
 plusami/minusami
 wyróżnienie: eksponowanie prac na wystawkach, gazetkach klasowych
4. Skala ocen:
 ocena celująca – 6
 ocena bardzo dobra – 5
 ocena dobra – 4
 ocena dostateczna – 3
 ocena dopuszczająca – 2
 ocena niedostateczna – 1
5. Ocenę ze sprawdzianów ustala się w skali procentowej.







0% - 30% - niedostateczny
31% - 45% - dopuszczający
46% - 70% - dostateczny
71% - 87% - dobry
88% - 96% - bardzo dobry
97% - 100% - celujący
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5. Kryteria ocen:
Ocena celująca: Trafnie sytuuje wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie
prezentować i uzasadniać własne stanowisko. Dogłębnie zna mapę. Samodzielnie
selekcjonuje i interpretuje wydarzenia historyczne oraz źródła historyczne. Wysnuwa
oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen. Dokonuje integracji wiedzy o przeszłości
czerpanej z różnych źródeł informacji. Aktywnie uczestniczy w pracach na lekcjach. Osiąga
sukcesy w konkursach historycznych.
Ocena bardzo dobra: Szczegółowo przedstawia wydarzenia i procesy historyczne. Rozumie
i bezbłędnie stosuje terminologię historyczną. Dostrzega i dogłębnie uzasadnia związki
przyczynowo –skutkowe i czasowo – przestrzenne. Potrafi samodzielnie oceniać wydarzenia,
zjawiska historyczne i postaci, wysnuwać wnioski. Doskonale zna mapę. Umiejętnie
interpretuje źródła historyczne. Umiejętnie porównuje różne opinie, poglądy. Rozróżniania
fakty od opinii i dokonuje ich krytycznej analizy. Wykazuje zainteresowanie problematyką
historyczną, samodzielnie poszerza wiedzę, bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed
nim zadań, a także samodzielnie się ich podejmuje.
Ocena dobra:
Przedstawia materiał rzeczowy bez poważniejszych błędów. Ukazuje większość związków i
relacji pomiędzy faktami i wydarzeniami, ale nie w pełni poprawnie. Dość poprawnie stosuje
pojęcia. Umie odtwórczo, ale logicznie formułować oceny i wnioski oraz interpretować fakty
i zjawiska historyczne. Z drobnymi błędami potrafi je umiejscowić w czasie i przestrzeni.
Opanował w stopniu dobrym znajomość mapy. Poprawnie interpretuje źródła historyczne.
Wykazuje aktywność na zajęciach; dobrowolnie podejmuje się stawianych przed nim zadań.
Ocena dostateczna:
Wykazuje się znajomością podstawowych wiadomości historycznych, ograniczoną
umiejętnością ich analizy przyczynowo – skutkowej. W niewielkim stopniu podejmuje próbę
oceny wydarzeń i zjawisk historycznych. W zakresie podstawowym operuje czasem i
przestrzenią. Przeciętnie opanował znajomość mapy i analizę źródeł historycznych.
Poprawnie stosuje część terminologii. Formułuje wnioski w znacznej części poprawne.
Ocena dopuszczająca:
Mimo wyraźnych luk, błędów i niedociągnięć w nauce potrafi przy pomocy nauczyciela
opanować wiadomości i umiejętności konieczne, istotne dla dalszego etapu kształcenia.
Formułuje powierzchowne wnioski i płytkie oceny wydarzeń oraz postaci, wykazuje
niewielką znajomość chronologii i terminologii oraz błędnie lokalizuje fakty historyczne w
przestrzeni. Bardzo słabo opanował znajomość mapy i umiejętność analizy źródeł
historycznych.
Ocena niedostateczna:
W sposób błędny formułuje oceny i wysnuwa wnioski. Nie posiada umiejętności
umiejscawiania w czasie i przestrzeni. Popełnia poważne błędy chronologiczne. Nie
opanował znajomości mapy, nie potrafi określić rodzaju analizowanego źródła historycznego.
Nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela. Odznacza
się brakiem chęci do nauki oraz biernością na lekcji. Poziom wiedzy i umiejętności
uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na wyższym szczeblu kształcenia.
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6. Zasady PSO.
1. Oceniamy:
 systematycznie
 rzetelnie
 sprawiedliwie
2. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie
do lekcji, np.
 brak pracy domowej
 brak zeszytu/ zeszytu ćwiczeń
 brak pomocy potrzebnych do lekcji
 niegotowość do odpowiedzi
3. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych
i sprawdzianów.
4. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
5. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.
6. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych
odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”
7. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez
nauczyciela.
8. Uczeń może poprawić każdą ocenę z wyjątkiem bardzo dobry ze sprawdzianu
w terminie uzgodnionym z nauczycielem – w ciągu 2 tygodni od jej
otrzymania. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek..
9. Spisywanie na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny
Niedostatecznej bez możliwości poprawy.
10. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze
strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność
na lekcji lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
7. Informowanie o ocenach.
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawione według ustalonych kryteriów.
2. Wszystkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez
rodzica/prawnego opiekuna podpisane.
3. W przypadku trudności w nauce, częstszego nieprzygotowania do lekcji,
lekceważącego stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą podczas
organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem. Nauczyciel
wówczas wskaże sposoby pomocy uczniowi w nauce.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest
ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
6. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w
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formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za
pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów odpowiada wychowawca.
7. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
8. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określonymi
w OW.
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