
Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów  

historia / historia i teraźniejszość 
 

1. Na lekcjach obowiązuje system oceniania punktowo-procentowy. 

 

Ocenę celującą uzyska uczeń, który: 

1) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z historii;  

2) uzyskał 100% z ocen cząstkowych zdobytych w ciągu całego roku szkolnego w liceum; 

3) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany 

przez nauczyciela. 

 

WAGI OBOWIĄZUJĄCE NA HISTORII: 

 

WAGA 1 WAGA 2 WAGA 3 

analiza mapy analiza tekstu źródłowego badanie wyników 

praca domowa kartkówka sprawdzian 

słownictwo historyczne – 

polskie 

lektury  

słownictwo historyczne –

francuskie 

odpowiedź ustna  

 prezentacje multimedialne  

 referat  

 

 

2. Sprawdziany pisemne 

 Sprawdziany pisemne są obowiązkowe; na sprawdzianie można uzyskać więcej ocen 
za każdą z badanych kompetencji. 

 W ciągu roku przewidziano co najmniej 4 prace pisemne. 

 Uczeń, który przedstawił usprawiedliwienie za nieobecność na zapowiedzianym 
sprawdzianie pisemnym, ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela na pierwszej lekcji 

po upływie nieobecności w celu ustalenia dodatkowego terminu pisania zaległego 

sprawdzianu. Ustalony termin nie może przekroczyć 2 tygodni od dnia ustania 

nieobecności. Uczeń, który nie przedstawił usprawiedliwienia nieobecności na 

zapowiedzianym sprawdzianie może otrzymać zestaw do napisania na lekcji, na której 

będzie obecny, bez wcześniejszej zapowiedzi. Korzystanie przez ucznia na 

sprawdzianie z niedozwolonych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych 

powoduje przyznanie mu 0% bez możliwości poprawy tej oceny. W trakcie pisania 

sprawdzianu urządzenia elektroniczne muszą być złożone w jednym miejscu. 

 Uczeń zgłasza chęć poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie tygodnia od daty 
wpisania danej oceny do dziennika elektronicznego. 

 

3. Wypowiedź ustna 



 Nauczyciel ma prawo zadać w czasie lekcji pytanie z zakresu trzech ostatnich 

tematów, a także ocenić aktywność ucznia na lekcji. Liczba odpowiedzi w ciągu roku 

nie jest ograniczona. Odmowa odpowiedzi powoduje przyznanie uczniowi 0%. 

 Nauczyciel ma prawo ocenić konkretne umiejętności ucznia (np. analiza tekstu 
źródłowego, słownictwo historyczne, umiejętność analizy mapy historycznej) po 

wcześniejszej zapowiedzi takiej formy oceny. 

 

4. Kartkówka 

 Nauczyciel może bez zapowiedzi przeprowadzić kartkówkę sprawdzającą wiedzę z 
zakresu trzech ostatnich tematów (w przypadku klas dwujęzycznych także 

słownictwo). Czas jej trwania nie powinien przekraczać 15 minut. 

 W przypadku pisania kartkówki w sposób nieuczciwy wpisane zostaje 0%. 
 

5. Referat 

 W ciągu roku szkolnego przewidziano co najmniej 4 prace pisemne w formie 

referatów.  

 Niedostarczenie referatu w wyznaczonym terminie powoduje otrzymanie przez 
ucznia 0% bez możliwości poprawy.  

 

6. Lektura / tekst źródłowy / artykuł 

 Uczeń ma prawo przeczytać i zaliczyć jedną lekturę / tekst źródłowy / artykuł na 
semestr do ściśle określonego terminu; 

 Wykaz lektur / tekstów źródłowych / artykułów dostępny jest u nauczyciela.  

 

6. Praca pisemna 

 Nauczyciel może przeprowadzić niezapowiedzianą pracę pisemną polegającą na pracy 
z mapą, tekstem źródłowym, sprawdzającą umiejętność argumentacji itp.  

 

7. Nieprzygotowanie 

 W ciągu roku szkolnego każdy uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania (1 raz 
w semestrze). 

 

8. Prace domowe 

 Każdy uczeń ma obowiązek wykonywania zadanych przez nauczyciela zadań 
domowych.  

 

9. Punkty dodatkowe 

 Uczeń ma szansę zdobyć 10 dodatkowych punktów procentowych w ciągu roku w 

następujący sposób: 

 biorąc udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach historycznych, przy 
czym liczba przyznanych punktów zależy od uzyskanego wyniku (I miejsce – 5%, 

II miejsce – 3%, III miejsce – 1%) 

 biorąc udział w olimpiadzie historycznej 

 wykonanie pracy rocznej „Kontrakt z historii” 

 nauczyciel ma prawo do przyznania punktów dodatkowych uczniom, którzy na 
lekcjach systematycznie wykazują się wiedzą wykraczającą poza program 

nauczania oraz samodzielnością myślenia (max. 5% bazy rocznej / semestr). 

 

10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny zgodnie z zapisami Statutu szkoły. 



 

11. Podczas sprawdzianów lub innych prac pisemnych wyłączone środki łączności / 

multimedia należące do uczniów muszą  być złożone w klasowym depozycie. Jeżeli 

nauczyciel uzna, że środki łączności / multimedia należące do ucznia zakłócają tok 

prowadzenia zajęć, ma on prawo je odebrać uczniowi na czas trwania lekcji . 

 

 
 
 


