
 
Przedmiotowy System Oceniania –Wiedza o społeczeństwie 

 

1. Wymagana minimalna ilość ocen:  
Forma 1 godz./tydz. 2 godz./tydz. 3 godz./tydz. 4 godz./tydz. 

sprawdzania     

wiedzy     

Minimalna ilość przewidywanych ocen na semestr   

Sprawdzian 1 1 2 2 

(pisemna)     

Kartkówka 2 2 2 2 

(pisemna)     

Odpowiedź - 1 1 1 

(ustna)      
 
Oprócz wyżej wymienionych mogą się również pojawić oceny z aktywności na lekcji, z 

domowych zadań pisemnych (wypowiedź na zadany temat), referatów i innych, wskazanych 

przez nauczyciela. 
 
2. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie: 

a) Ocenę celującą otrzymują uczniowie, którzy: 

- wypełniają wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

- są w swoich dociekaniach historycznych samodzielni i niezależni, 

- wykazują wiedzę historyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania, 

- biorą udział w olimpiadach i konkursach historycznych, godnie reprezentując szkołę. 
 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymują uczniowie, którzy:  
- łączą ogólną i szczegółową wiedzę faktograficzną oraz rozumieją różne aspekty 

historii Polski i powszechnej w zakresie programu nauczania, 

- opisują minione społeczeństwa i czasy oraz porównują ich właściwości w ramach 

jednego lub wielu okresów historycznych, 

- analizują przyczyny i skutki wydarzeń oraz związki między nimi, 

- opisują i wyjaśniają różne interpretacje wydarzeń i działania uczestniczących w nich 

ludzi, 

- na podstawie posiadanej wiedzy wartościują i wyróżniają źródła informacji, 

krytycznie je wykorzystują w celu sformułowania wniosków i poparcia ich dowodami, 

- wybierają, porządkują i rozwijają informacje w celu skonstruowania dobrze ułożonej 

wypowiedzi, z wykorzystaniem dat i pojęć historycznych, 

- podejmują samodzielne dociekania historyczne, ujawniając kreatywność myślenia i 

pomysłowość prezentacji rozwiązanych problemów, 

- podejmują różne role w zespole, wnosząc twórczy wkład w wykonanie określonego 

zadania, 

- sprawnie rozwiązują zadania i stosują różne formy wypowiedzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 



c) Ocenę dobrą otrzymują uczniowie, którzy:  
- wykazują wiedzę faktograficzną w ramach programu nauczania, natomiast w 

zakresie niektórych zagadnień prezentują wiedzę szczegółową i zrozumienie 

poruszanych aspektów z historii Polski i powszechnej, 

- używają swej wiedzy do opisu wydarzeń, uczestniczących w nich ludzi oraz 

zachodzących zmian, 

- dostrzegają związki między cechami minionych społeczeństw i okresów, 

- dostrzegają i opisują przyczyny i skutki wydarzeń, 

- wiedzą, że niektóre wydarzenia, postępowanie ludzi, zmiany były interpretowane na 

różne sposoby i potrafią zasugerować możliwe tego przyczyny, 

- wartościują źródła informacji i określają te, które mają szczególne znaczenie dla 

danego zadania, 

- wybierają i porządkują informacje z różnych źródeł, aby skonstruować poprawnie 

ułożoną wypowiedź, z wykorzystaniem dat i pojęć historycznych, 

- podejmują próby samodzielnych dociekań historycznych, wymagających nieznacznej 

korekty, 

- potrafią przyjmować określone role w zespole i współpracować przy wykonaniu 

określonego zadania, 

- stosują w praktyce zasady sprawnego komunikowania się. 
 

d) Ocenę dostateczną otrzymują uczniowie, którzy:  
- wykazują znajomość i zrozumienie ważnych aspektów z historii Polski i innych 

krajów w zakresie programu nauczania, 

- wykorzystują wiedzę w celu opisania charakterystycznych cech minionych 

społeczeństw i okresów, działalności ludzi i zachodzących zmian, 

- podają niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń i zmian, 

- próbują wybierać i łączyć informacje z różnych źródeł, 

- konstruują wypowiedzi ustne i pisemne, wewnętrznie uporządkowane, z właściwym 

użyciem dat i pojęć historycznych, 

- podejmują próby samodzielnych dociekań historycznych, wymagających 

wielokrotnej korekty, 

- podejmują współpracę w grupie przy zadaniach zespołowych. 
 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymują uczniowie, którzy:  
- odpowiadają na proste pytania o przeszłość, korzystając z nieskomplikowanych 

źródeł informacji i uwzględniają chronologię, 

- wyjaśniają pojęcia historyczne przy użyciu pomocy naukowych, 

- zauważają niektóre różnice w sposobie prezentacji przeszłości, 

- rozpoznają znaczące okresy w dziejach i zachodzące w nich zmiany, 

- prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy, 

- podejmują próby współpracy przy zadaniach zespołowych. 
 

f) Ocenę niedostateczną otrzymują uczniowie, którzy nie spełniają wymagań edukacyjnych 

na ocenę dopuszczającą 
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3. Zasady oceniania:  
- formy pisemne sprawdzania wiedzy są obowiązkowe. W przypadku nieobecności 

ucznia podczas pracy pisemnej obowiązuje go zaliczenie pracy na najbliższych 

konsultacjach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na 

konsultacjach nauczyciel ma prawo wyegzekwować wiedzę i umiejętności ucznia na 

najbliższej lekcji. 

- nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem.  
- nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych. 

- nie podlegają poprawie oceny z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych 

kartkówek. 

- nie odrobienie pisemnych prac domowych i nie zgłoszenie tego nauczycielowi 

skutkuje oceną niedostateczną. Dopuszcza się poprawę tej oceny, jeśli wyrazi zgodę 

nauczyciel. 

- oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod 

uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych 

sprawdzianów pisemnych (średnia ważona), a w przypadku oceny końcowej (rocznej) 

również oceny semestralnej. 

- podstawą do nieklasyfikowania ucznia z historii jest opuszczenie więcej niż połowy 

odbytych zajęć. 

- każdemu uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia przed zajęciami nieprzygotowania 

(np.) i braku zadania (bz). Ilość nieprzygotowań i braków zadań jest uzależniona od 

ilości godzin realizowanych w przeciągu tygodnia. W przypadku dwóch godzin w 

tygodniu uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia 1 np. i 1 bz. W przypadku więcej niż 

dwóch godzin w tygodniu uczniowi przysługują 2 np. i 1 bz 

 

4. Zasady poprawiania ocen:  
-uczniowie mają prawo do poprawy ocen z prac pisemnych tylko podczas konsultacji                
-konsultacje odbywają się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu                                                                                  
-ocenę można poprawiać z danego materiału tylko raz                 
-nie podlegają poprawie oceny z odpowiedzi ustnych                                                                                                                            
-uczeń może poprawić tylko jedną pracę pisemną w ustalonym terminie                     
-w sytuacjach losowych (dłuższa choroba, pobyt w szpitalu, nieobecność z przyczyn 
szkolnych) nauczyciel może wyznaczyć inny termin zaliczenia prac 

 
 
5. Progi procentowe na poszczególne stopnie w pracach pisemnych: 

 

stopień progi w % 

celujący 96% - 100% 

bardzo dobry 90% - 95% 

dobry 75% - 89% 

dostateczny 60% - 74% 

dopuszczający 40% - 59% 

niedostateczny 0% – 39%  
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