
Ogólne kryteria śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 

2020/2021 z przedmiotu historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający).  

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

Klasy 2c, 3 ab 

Szkoła:  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. D. 

 

Zasady ogólne: 

 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania oraz zasadach przedmiotowego systemu 

oceniania. 

2.Nauczyciel informuje uczniów i rodziców(materiały dostępne na stronie szkoły) o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.                            

3. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

4.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (jak i jego rodzice/ prawni opiekunowie - w 

razie życzenia) otrzymują do wglądu w szkole w obecności nauczyciela.  

W zależności od potrzeb przeprowadzane są:  

 rozmowy indywidualne,  

 wpisywanie informacji do zeszytu przedmiotowego ucznia, informujące o postępach           

i trudnościach ich w nauce. 

5. Na ocenę semestralną i roczną z historii składa się wiedza merytoryczna, posługiwanie 

właściwą terminologią, umiejętność uzasadniania, argumentowania swojego zdania, 

zróżnicowany sposób rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętność komunikowania, 

praca w zespole, jasność i precyzyjność wypowiedzi , wykorzystanie wiedzy w nowych 

sytuacjach poznawczych,   poza-źródłowej oraz między-przedmiotowej.   

6.Uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym otrzymuje oceną 

bardzo dobrą z aktywności, a za etapy pozaszkolne ocenę bardzo dobrą lub celującą na 

semestr w zależności od rangi/ szczebla konkursu. 

7. Prace (referaty, projekty, prezentacje, sprawdziany) wykonane niesamodzielnie oceniane 

będą na ocenę niedostateczną. 

Sprawdziany i kartkówki uczniów oceniane będą wg następującej skali: 

Niedostateczny poniżej 40% punktów 

Dopuszczający od 40% punktów 

Dostateczny od 60% punktów 

Dobry od 75% punktów 

Bardzo dobry od 90% punktów 

Celujący od 99% punktów 

 

8. Kartkówki -15 minutowe z ostatnich trzech bieżących lekcji nie musza być przez 

nauczyciela zapowiadane wcześniej, sprawdziany przeprowadza się z większej partii 

materiału, są zapowiedziane co najmniej jeden tydzień przed terminem jego przeprowadzenia, 

a termin wpisany do dziennika elektronicznego. 

a) w przypadku nieobecności na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych uczeń 

zalicza sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak jak do 2 

tygodni, 

b) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń pisze sprawdzian w 

najbliższym terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 



c) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub 

uzasadnionej nieobecności klasy, termin zostanie wspólnie uzgodniony ponownie, ale 

nie obowiązuje wtedy konieczność tygodniowego wyprzedzenia oraz zasada 

maksymalnie 2 sprawdzianów w tygodniu, 

d) termin podania wyników sprawdzianu, omówienia jego mocnych i słabych stron do 

dwóch tygodni od czasu przeprowadzenia,   

e) uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jego 

poprawy w ciągu tygodnia od oddania przez nauczyciela ocenionych prac. W 

uzasadnionych przypadkach ( np. choroba , badania lekarskie, wypadek losowy) 

należy poprawić ocenę niedostateczną w maksymalnym terminie dwóch tygodni od 

momentu oddania prac uczniom. Pierwsza ocena - niedostateczna, jest odnotowana w 

dzienniku obok poprawionej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu ceny 

śródrocznej i rocznej. Poprawa sprawdzianu odbywa sie tylko raz w formie pisemnej 

ew. ustnej. 

Odpowiedź ustna - ocenie podlega: zawartość merytoryczna wypowiedzi, w tym 

posługiwanie sie terminologią przedmiotową, kompozycja logiczna i spójność wypowiedzi, 

umiejętność uzasadniania i argumentowania, formułowanie myśli, wyrażanie sądów i opinii, 

jasność   i precyzja wypowiedzi, poprawność językowa, wypowiedź ustna ucznia na lekcji 

dotyczy materiału programowego  z trzech jednostek.   

 

9. Ocena semestralna i ocena końcowe nie są średnią arytmetyczną stopni cząstkowych. 

 

Szczegółowy zakres materiału nauczania dla każdej jednostki lekcyjnej oraz wymagania 

na poszczególne oceny z jednostek tematycznych jest zawarty w programie nauczania 

Historia i społeczeństwo. Przedmiot uzupełniający. Liceum i technikum oraz w planach 

wynikowych w/w przedmiotu dostępnych na stronie szkoły.  

Wymagania na kolejne (wyższe) stopnie zawierają w sobie wymagania przypisane stopniom 

niższym. 

Niedostateczny: 

Uczeń: 

 nie potrafi sytuować przełomowych wydarzeń w czasie i przestrzeni, 

 nie wiąże kluczowych postaci historycznych z kontekstem historycznym, 

 nie posługuje się kluczowymi pojęciami i terminami historycznymi, 

 nie rozpoznaje związków przyczynowo-skutkowych, 

 nie rozpoznaje źródeł historycznych, nie wykazuje umiejętności analizy źródeł oraz 

odszukiwania w nich podstawowych wiadomości 

 nie potrafi samodzielnie przedstawić w formie pisemnej i ustnej wyników swojej 

pracy 

 systematycznie nie odrabia zadanych prac domowych( krótkich form, projektów itp.) 

oraz nie przygotowuje się do lekcji. 

Dopuszczający: 
Uczeń: 

 sytuuje przełomowe wydarzenia w czasie i przestrzeni, 

 wiąże kluczowe postacie historyczne z kontekstem historycznym, 

 posługuje się kluczowymi pojęciami i terminami historycznymi, 

 rozpoznaje związki przyczynowo – skutkowe, 

 rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych (pisane, kartograficzne, ikonograficzne, 

statystyczne) i odszukuje w nich najistotniejsze informacje, 

 przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej. W przypadku 



odpowiedzi ustnej dopuszcza się pomoc nauczyciela. 

 przygotowuje prace domowe(projekty) ,które w dopuszczającym stopniu dają obraz 

samodzielnej pracy(zdarzają sie braki prac domowych-krótkich form) 

Dostateczny: 

Uczeń: 

 porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych, 

 wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo – skutkowe, 

 odnajduje w źródłach (pisanych, kartograficznych, ikonograficznych, statystycznych) 

najważniejsze informacje i dokonuje ich analizy, 

 odróżnia fakty od opinii, 

 samodzielnie tworzy krótką narrację historyczną (ustną i pisemną). 

 odrabia zadane prace domowe 

Dobry: 

Uczeń: 

 dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach a także ciągłość procesów 

historycznych oraz społecznych, 

 analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach historycznych, 

 w sposób odtwórczy dokonuje oceny postaci, wydarzeń i zjawisk historycznych, 

społecznych, 

 tworzy narrację historyczną dobierając odpowiednie argumenty (dotyczy odpowiedzi 

pisemnej i ustnej), 

 selekcjonuje i hierarchizuje informacje pozyskane z różnych źródeł (pisanych, 

kartograficznych, ikonograficznych, statystycznych). 

 systematycznie odrabia prace domowe(krótkie formy, prezentacje, projekty), 

uwzględniając ocenę własną 

Bardzo dobry: 
Uczeń: 

 samodzielnie ocenia postacie, wydarzenia i zjawiska historyczne, społeczne, 

 prezentuje własne stanowisko pamiętając o istnieniu różnych interpretacji historii, 

 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę historyczną przy analizie wydarzeń 

współczesnych, 

 tworzy narrację historyczną uwzględniając różne aspekty procesu historycznego i 

wykorzystując informacje z różnych dziedzin. 

 w sposób wyczerpujący, uwzględniając ocenę własną(logiczną, aczkolwiek 

subiektywną) wykonuje wszystkie prace domowe. 

Celujący: 
Uczeń: 

 prezentuje wiedzę i umiejętności zawarte na ocenę bardzo dobrą oraz biegle posługuje 

się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, a ponadto spełnia 

przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1. rozwija swoje zainteresowania historyczne poprzez lekturę i udział w 

wykładach historycznych, grach terenowych i innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez instytucje naukowe, kulturalne i muzea, 

2. bierze udział w olimpiadach i konkursach historycznych, podejmuje prace 

badawcze. 

  

 


