
 

Zasady oceniania i reguły  

panujące na lekcjach historii 

 w klasie IV szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. Obszary aktywności oceniane na lekcjach historii: 

a) prace klasowe całogodzinne (oceny z tych prac mają największy wpływ na ocenę śródroczną i końcową). 

b) krótkie sprawdziany (kartkówki) 

c) aktywność na lekcji 

d) odpowiedzi ustne 

e) prace domowe 

f) wszelkie prace dodatkowe 

 

II. Zasady ogólne oceniania 

1. Na lekcjach historii oceniane są w/w obszary aktywności. 

2. Oceny bieżące ustala się według skali: 

        celujący                6 

bardzo dobry +     5+ 

bardzo dobry        5 

bardzo dobry -      5- 

dobry +                4+ 

dobry                   4 

dobry -                 4- 

dostateczny +       3 + 

dostateczny          3 

dostateczny -        3- 

dopuszczający +  2+ 

dopuszczający     2 

dopuszczający -   2- 

niedostateczny +  1+ 

niedostateczny     1 

  

 

3. Prace klasowe przeprowadzane są z większej części materiału. Zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i przeprowadzane w dniach, w których nie ma podobnych prac z innych zajęć. 

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły, zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i napisać zaległą pracę. W przeciwnym razie pisze ją na pierwszej lub 

kolejnych lekcjach po upływie tych dwóch tygodni. 

5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny. Po upływie tego 

terminu  poprawienie oceny będzie niemożliwe. 

6. Nauczyciel nie będzie stosował metody polegającej na odpytywaniu ucznia z danej części materiału tuż przed 

zakończeniem półrocza lub roku szkolnego w celu poprawy oceny śródrocznej lub rocznej. Uczeń na swoją ocenę 

pracuje przez cały rok (półrocze). 

7. Przy poprawianiu ocen kryteria nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika w przypadku, gdy 

jest wyższa od oceny pierwotnej. Ocena niższa nie jest wpisywana do dziennika, ale kolejna poprawa nie jest 

możliwa. 

8. Krótkie sprawdziany obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie są zapowiadane. 

9. Ocenione prace klasowe i sprawdziany są udostępnione uczniowi do wglądu następnie są przechowywane przez 

nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas 

konsultacji. 

11. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest oceną wstawianą do dziennika, lub znakiem ,, +‘’ odnotowanym w 

notatniku nauczyciela (4 znaki ,,+ ‘’ składają się na ocenę bardzo dobrą). 

12. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, a następnie zapytany nie wie o czym była mowa, dostaje ,, - ‘’ (4 znaki ,, - ‘’ 

składają się na ocenę niedostateczną). 

13. Nieprzygotowanie do lekcji karane jest  oceną niedostateczną. 

14. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu półrocza, bez podania przyczyny.  

15. Dwukrotny brak pracy domowej lub zeszytu (zeszytu ćwiczeń) z pracą domową karany jest oceną niedostateczną. 

16. Zeszyt przedmiotowy raz w półroczu jest przeglądany i oceniany. 

17. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych. Natomiast o ewentualnej ocenie niedostatecznej uczeń jest informowany na miesiąc przed 

klasyfikacją. 

18. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu są zawarte w statucie szkoły.  

19. Dodatkową ocenę uczeń może uzyskać, uczestnicząc aktywnie i systematycznie w kółku historycznym. 

 
  

 

 

 
 

 



 

III. Oceny prac klasowych i sprawdzianów ustalane są zgodnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny według zasady: 

  Ocena  Zakres %  

od  do  

ndst  0  14,5  

ndst+  15  22,5  

dop-  23  29,5  

dop  30  39,5  

dop+  40  44,5  

dst-  45  49,5  

dst  50  62,5  

dst+  63  69,5  

db-  70  74,5  

db  75  82,5  

db+  83  86,5  

bdb-  87  90,5  

bdb  91  99,5  

bdb+  100  100  

cel  Wiedza ponadprogramowa  

 

 

IV. Kryteria wymagań na poszczególne oceny są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu. 

 

 
Podpis nauczyciela:                                                      Podpis ucznia:                                                    Podpis rodzica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zasady oceniania i reguły  

panujące na lekcjach historii 

 w klasie V szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. Obszary aktywności oceniane na lekcjach historii: 

g) prace klasowe całogodzinne (oceny z tych prac mają największy wpływ na ocenę śródroczną i końcową). 

h) krótkie sprawdziany (kartkówki) 

i) aktywność na lekcji 

j) odpowiedzi ustne 

k) prace domowe 

l) wszelkie prace dodatkowe 

 

II. Zasady ogólne oceniania 

20. Na lekcjach historii oceniane są w/w obszary aktywności. 

21. Oceny bieżące ustala się według skali: 

        celujący                6 

bardzo dobry +     5+ 

bardzo dobry        5 

bardzo dobry -      5- 

dobry +                4+ 

dobry                   4 

dobry -                 4- 

dostateczny +       3 + 

dostateczny          3 

dostateczny -        3- 

dopuszczający +  2+ 

dopuszczający     2 

dopuszczający -   2- 

niedostateczny +  1+ 

niedostateczny     1 

  

 

22. Prace klasowe przeprowadzane są z większej części materiału. Zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i przeprowadzane w dniach, w których nie ma podobnych prac z innych zajęć. 

23. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły, zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i napisać zaległą pracę. W przeciwnym razie pisze ją na pierwszej lub 

kolejnych lekcjach po upływie tych dwóch tygodni. 

24. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny. Po upływie tego 

terminu  poprawienie oceny będzie niemożliwe. 

25. Nauczyciel nie będzie stosował metody polegającej na odpytywaniu ucznia z danej części materiału tuż przed 

zakończeniem półrocza lub roku szkolnego w celu poprawy oceny śródrocznej lub rocznej. Uczeń na swoją ocenę 

pracuje przez cały rok (półrocze). 

26. Przy poprawianiu ocen kryteria nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika w przypadku, gdy 

jest wyższa od oceny pierwotnej. Ocena niższa nie jest wpisywana do dziennika, ale kolejna poprawa nie jest 

możliwa. 

27. Krótkie sprawdziany obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie są zapowiadane. 

28. Ocenione prace klasowe i sprawdziany są udostępnione uczniowi do wglądu następnie są przechowywane przez 

nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

29. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas 

konsultacji. 

30. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest oceną wstawianą do dziennika, lub znakiem ,, +‘’ odnotowanym w 

notatniku nauczyciela (4 znaki ,,+ ‘’ składają się na ocenę bardzo dobrą). 

31. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, a następnie zapytany nie wie o czym była mowa, dostaje ,, - ‘’ (4 znaki ,, - ‘’ 

składają się na ocenę niedostateczną). 

32. Nieprzygotowanie do lekcji karane jest  oceną niedostateczną. 

33. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu półrocza, bez podania przyczyny.  

34. Dwukrotny brak pracy domowej lub zeszytu (zeszytu ćwiczeń) z pracą domową karany jest oceną niedostateczną. 

35. Zeszyt przedmiotowy raz w półroczu jest przeglądany i oceniany. 

36. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych. Natomiast o ewentualnej ocenie niedostatecznej uczeń jest informowany na miesiąc przed 

klasyfikacją. 

37. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu są zawarte w statucie szkoły.  

38. Dodatkową ocenę uczeń może uzyskać, uczestnicząc aktywnie i systematycznie w kółku historycznym. 

 
  

 

 

 



 

 

 

III. Oceny prac klasowych i sprawdzianów ustalane są zgodnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny według zasady: 

  Ocena  Zakres %  

od  do  

ndst  0  14,5  

ndst+  15  22,5  

dop-  23  29,5  

dop  30  39,5  

dop+  40  44,5  

dst-  45  49,5  

dst  50  62,5  

dst+  63  69,5  

db-  70  74,5  

db  75  82,5  

db+  83  86,5  

bdb-  87  90,5  

bdb  91  99,5  

bdb+  100  100  

cel  Wiedza ponadprogramowa  

 

 

IV. Kryteria wymagań na poszczególne oceny są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu. 
 

 

Podpis nauczyciela:                                                      Podpis ucznia:                                                    Podpis rodzica: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasady oceniania i reguły  

panujące na lekcjach historii 

 w klasie VI szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. Obszary aktywności oceniane na lekcjach historii: 

m) prace klasowe całogodzinne (oceny z tych prac mają największy wpływ na ocenę śródroczną i końcową). 

n) krótkie sprawdziany (kartkówki) 

o) aktywność na lekcji 

p) odpowiedzi ustne 

q) prace domowe 

r) wszelkie prace dodatkowe 

 

II. Zasady ogólne oceniania 

39. Na lekcjach historii oceniane są w/w obszary aktywności. 

40. Oceny bieżące ustala się według skali: 

        celujący                6 

bardzo dobry +     5+ 

bardzo dobry        5 

bardzo dobry -      5- 

dobry +                4+ 

dobry                   4 

dobry -                 4- 

dostateczny +       3 + 

dostateczny          3 

dostateczny -        3- 

dopuszczający +  2+ 

dopuszczający     2 

dopuszczający -   2- 

niedostateczny +  1+ 

niedostateczny     1 

  

 

41. Prace klasowe przeprowadzane są z większej części materiału. Zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i przeprowadzane w dniach, w których nie ma podobnych prac z innych zajęć. 

42. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły, zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i napisać zaległą pracę. W przeciwnym razie pisze ją na pierwszej lub 

kolejnych lekcjach po upływie tych dwóch tygodni. 

43. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny. Po upływie tego 

terminu  poprawienie oceny będzie niemożliwe. 

44. Nauczyciel nie będzie stosował metody polegającej na odpytywaniu ucznia z danej części materiału tuż przed 

zakończeniem półrocza lub roku szkolnego w celu poprawy oceny śródrocznej lub rocznej. Uczeń na swoją ocenę 

pracuje przez cały rok (półrocze). 

45. Przy poprawianiu ocen kryteria nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika w przypadku, gdy 

jest wyższa od oceny pierwotnej. Ocena niższa nie jest wpisywana do dziennika, ale kolejna poprawa nie jest 

możliwa. 

46. Krótkie sprawdziany obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie są zapowiadane. 

47. Ocenione prace klasowe i sprawdziany są udostępnione uczniowi do wglądu następnie są przechowywane przez 

nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

48. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas 

konsultacji. 

49. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest oceną wstawianą do dziennika, lub znakiem ,, +‘’ odnotowanym w 

notatniku nauczyciela (4 znaki ,,+ ‘’ składają się na ocenę bardzo dobrą). 

50. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, a następnie zapytany nie wie o czym była mowa, dostaje ,, - ‘’ (4 znaki ,, - ‘’ 

składają się na ocenę niedostateczną). 

51. Nieprzygotowanie do lekcji karane jest  oceną niedostateczną. 

52. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu półrocza, bez podania przyczyny.  

53. Dwukrotny brak pracy domowej lub zeszytu (zeszytu ćwiczeń) z pracą domową karany jest oceną niedostateczną. 

54. Zeszyt przedmiotowy raz w półroczu jest przeglądany i oceniany. 

55. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych. Natomiast o ewentualnej ocenie niedostatecznej uczeń jest informowany na miesiąc przed 

klasyfikacją. 

56. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu są zawarte w statucie szkoły.  

57. Dodatkową ocenę uczeń może uzyskać, uczestnicząc aktywnie i systematycznie w kółku historycznym. 

 
  

 

 

 
 

 



 

III. Oceny prac klasowych i sprawdzianów ustalane są zgodnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny według zasady: 

  Ocena  Zakres %  

od  do  

ndst  0  14,5  

ndst+  15  22,5  

dop-  23  29,5  

dop  30  39,5  

dop+  40  44,5  

dst-  45  49,5  

dst  50  62,5  

dst+  63  69,5  

db-  70  74,5  

db  75  82,5  

db+  83  86,5  

bdb-  87  90,5  

bdb  91  99,5  

bdb+  100  100  

cel  Wiedza ponadprogramowa  

 

 

IV. Kryteria wymagań na poszczególne oceny są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu. 

 

 
Podpis nauczyciela:                                                      Podpis ucznia:                                                    Podpis rodzica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasady oceniania i reguły  

panujące na lekcjach historii 

 w klasie VII szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. Obszary aktywności oceniane na lekcjach historii: 

s) prace klasowe całogodzinne (oceny z tych prac mają największy wpływ na ocenę śródroczną i końcową). 

t) krótkie sprawdziany (kartkówki) 

u) aktywność na lekcji 

v) odpowiedzi ustne 

w) prace domowe 

x) wszelkie prace dodatkowe 

 

II. Zasady ogólne oceniania 

58. Na lekcjach historii oceniane są w/w obszary aktywności. 

59. Oceny bieżące ustala się według skali: 

        celujący                6 

bardzo dobry +     5+ 

bardzo dobry        5 

bardzo dobry -      5- 

dobry +                4+ 

dobry                   4 

dobry -                 4- 

dostateczny +       3 + 

dostateczny          3 

dostateczny -        3- 

dopuszczający +  2+ 

dopuszczający     2 

dopuszczający -   2- 

niedostateczny +  1+ 

niedostateczny     1 

  

 

60. Prace klasowe przeprowadzane są z większej części materiału. Zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i przeprowadzane w dniach, w których nie ma podobnych prac z innych zajęć. 

61. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły, zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i napisać zaległą pracę. W przeciwnym razie pisze ją na pierwszej lub 

kolejnych lekcjach po upływie tych dwóch tygodni. 
62. Uczeń może poprawić w półroczu dwie oceny z pracy klasowej, może to uczynić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tych 

ocen. Po upływie tego terminu  poprawienie ocen będzie niemożliwe. 

63. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny. Po upływie tego 

terminu  poprawienie oceny będzie niemożliwe. 

64. Nauczyciel nie będzie stosował metody polegającej na odpytywaniu ucznia z danej części materiału tuż przed 

zakończeniem półrocza lub roku szkolnego w celu poprawy oceny śródrocznej lub rocznej. Uczeń na swoją ocenę 

pracuje przez cały rok (półrocze). 

65. Przy poprawianiu ocen kryteria nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika w przypadku, gdy 

jest wyższa od oceny pierwotnej. Ocena niższa nie jest wpisywana do dziennika, ale kolejna poprawa nie jest 

możliwa. 

66. Krótkie sprawdziany obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie są zapowiadane. 

67. Ocenione prace klasowe i sprawdziany są udostępnione uczniowi do wglądu następnie są przechowywane przez 

nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

68. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas 

konsultacji. 

69. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest oceną wstawianą do dziennika, lub znakiem ,, +‘’ odnotowanym w 

notatniku nauczyciela (4 znaki ,,+ ‘’ składają się na ocenę bardzo dobrą). 

70. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, a następnie zapytany nie wie o czym była mowa, dostaje ,, - ‘’ (4 znaki ,, - ‘’ 

składają się na ocenę niedostateczną). 

71. Nieprzygotowanie do lekcji karane jest  oceną niedostateczną. 

72. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu półrocza, bez podania przyczyny.  

73. Dwukrotny brak pracy domowej lub zeszytu (zeszytu ćwiczeń) z pracą domową karany jest oceną niedostateczną. 

74. Zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń  raz w półroczu są przeglądane i oceniane. 

75. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych. Natomiast o ewentualnej ocenie niedostatecznej uczeń jest informowany na miesiąc przed 

klasyfikacją. 

76. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu są zawarte w statucie szkoły. 

77. Dodatkową ocenę uczeń może uzyskać, uczestnicząc aktywnie i systematycznie w kółku historycznym. 

 
  

 
 

 



 

 

 

III. Oceny prac klasowych i sprawdzianów ustalane są zgodnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny według zasady: 

  Ocena  Zakres %  

od  do  

ndst  0  14,5  

ndst+  15  22,5  

dop-  23  29,5  

dop  30  39,5  

dop+  40  44,5  

dst-  45  49,5  

dst  50  62,5  

dst+  63  69,5  

db-  70  74,5  

db  75  82,5  

db+  83  86,5  

bdb-  87  90,5  

bdb  91  99,5  

bdb+  100  100  

cel  Wiedza ponadprogramowa  

 

 

IV. Kryteria wymagań na poszczególne oceny są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu. 
 

 

Podpis nauczyciela:                                                      Podpis ucznia:                                                    Podpis rodzica: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasady oceniania i reguły  

panujące na lekcjach historii 

 w klasie VIII szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. Obszary aktywności oceniane na lekcjach historii: 

y) prace klasowe całogodzinne (oceny z tych prac mają największy wpływ na ocenę śródroczną i końcową). 

z) krótkie sprawdziany (kartkówki) 

aa) aktywność na lekcji 

bb) odpowiedzi ustne 

cc) prace domowe 

dd) wszelkie prace dodatkowe 

 

II. Zasady ogólne oceniania 

78. Na lekcjach historii oceniane są w/w obszary aktywności. 

79. Oceny bieżące ustala się według skali: 

        celujący                6 

bardzo dobry +     5+ 

bardzo dobry        5 

bardzo dobry -      5- 

dobry +                4+ 

dobry                   4 

dobry -                 4- 

dostateczny +       3 + 

dostateczny          3 

dostateczny -        3- 

dopuszczający +  2+ 

dopuszczający     2 

dopuszczający -   2- 

niedostateczny +  1+ 

niedostateczny     1 

  

 

80. Prace klasowe przeprowadzane są z większej części materiału. Zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i przeprowadzane w dniach, w których nie ma podobnych prac z innych zajęć. 

81. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły, zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i napisać zaległą pracę. W przeciwnym razie pisze ją na pierwszej lub 

kolejnych lekcjach po upływie tych dwóch tygodni. 
82. Uczeń może poprawić w półroczu dwie oceny z pracy klasowej, może to uczynić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tych 

ocen. Po upływie tego terminu  poprawienie ocen będzie niemożliwe. 

83. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny. Po upływie tego 

terminu  poprawienie oceny będzie niemożliwe. 

84. Nauczyciel nie będzie stosował metody polegającej na odpytywaniu ucznia z danej części materiału tuż przed 

zakończeniem półrocza lub roku szkolnego w celu poprawy oceny śródrocznej lub rocznej. Uczeń na swoją ocenę 

pracuje przez cały rok (półrocze). 

85. Przy poprawianiu ocen kryteria nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika w przypadku, gdy 

jest wyższa od oceny pierwotnej. Ocena niższa nie jest wpisywana do dziennika, ale kolejna poprawa nie jest 

możliwa. 

86. Krótkie sprawdziany obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie są zapowiadane. 

87. Ocenione prace klasowe i sprawdziany są udostępnione uczniowi do wglądu następnie są przechowywane przez 

nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

88. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas 

konsultacji. 

89. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest oceną wstawianą do dziennika, lub znakiem ,, +‘’ odnotowanym w 

notatniku nauczyciela (4 znaki ,,+ ‘’ składają się na ocenę bardzo dobrą). 

90. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, a następnie zapytany nie wie o czym była mowa, dostaje ,, - ‘’ (4 znaki ,, - ‘’ 

składają się na ocenę niedostateczną). 

91. Nieprzygotowanie do lekcji karane jest  oceną niedostateczną. 

92. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu półrocza, bez podania przyczyny.  

93. Dwukrotny brak pracy domowej lub zeszytu (zeszytu ćwiczeń) z pracą domową karany jest oceną niedostateczną. 

94. Zeszyt przedmiotowy raz w półroczu jest przeglądany i oceniany. 

95. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych. Natomiast o ewentualnej ocenie niedostatecznej uczeń jest informowany na miesiąc przed 

klasyfikacją. 

96. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu są zawarte w statucie szkoły.  

97. Dodatkową ocenę uczeń może uzyskać, uczestnicząc aktywnie i systematycznie w kółku historycznym. 

 
  

 
 

 



 

 

 

III. Oceny prac klasowych i sprawdzianów ustalane są zgodnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny według zasady: 

  Ocena  Zakres %  

od  do  

ndst  0  14,5  

ndst+  15  22,5  

dop-  23  29,5  

dop  30  39,5  

dop+  40  44,5  

dst-  45  49,5  

dst  50  62,5  

dst+  63  69,5  

db-  70  74,5  

db  75  82,5  

db+  83  86,5  

bdb-  87  90,5  

bdb  91  99,5  

bdb+  100  100  

cel  Wiedza ponadprogramowa  

 

 

IV. Kryteria wymagań na poszczególne oceny są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu. 
 

 

Podpis nauczyciela:                                                      Podpis ucznia:                                                    Podpis rodzica: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


