
Kryteria oceniania na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie (Piotr Krajewski) 

1. Oceniane obszary aktywności: 

 sprawdziany oraz testy kompetencji (zapowiadane tydzień wcześniej) z zastosowaniem 

wiedzy w praktyce (analiza i interpretacja źródeł pisanych, ikonograficznych, 

kartograficznych, statystycznych itp.) 

 krótkie kartkówki – niezapowiedziane, obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji (dopuszcza 

się również kartkówki zapowiedziane) 

 aktywność na lekcji – zabieranie głosu w dyskusji, praca grupowa, karty pracy 

 zadania domowe  

 prace terminowe – wypracowania przekrojowe, analiza problemów społecznych i 

historycznych (odpowiednik odpowiedzi ustnej) 

 prace dodatkowe 

2. W grupach rozszerzonych dodatkowo: 

 prace klasowe – wypracowania typu maturalnego (także jako zadanie domowe) 

 zadania maturalne – zadania z arkuszy (praca na lekcji lub w domu) 

 powtórzenia epok historycznych 

3. Jeżeli Uczeń opuścił sprawdzian 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 otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania oceny. Każdą inną ocenę Uczeń może poprawić, jednakże wpisywana jest każda 

ocena z poprawy/drugiego terminu. 

5. Uczeń w trakcie jednego semestru ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji rozumiane 

jako brak zadania domowego, nieprzygotowanie się do kartkówki niezapowiedzianej.  Liczba 

nieprzygotowań: 

 1 lekcja w tygodniu – jedno nieprzygotowanie 

 2 lekcje w tygodniu – dwa nieprzygotowania 

 4 lekcje w tygodniu – cztery nieprzygotowania 

6. Ocena wystawiana na koniec roku szkolnego nie jest średnią ważoną ocen z obydwu 

semestrów. Na ocenę końcową wpływ mają aktywność na lekcji i podejście do przedmiotu. 

7. Wagi ocen: 

 sprawdziany, prace klasowe – waga 4 

 praca terminowa – waga 3 

 kartkówki zapowiedziane, zadania maturalne – waga 2 

 kartkówki niezapowiedziane, aktywność, zadanie domowe – waga 1 

8. Uczeń ma obowiązek: 

 brać aktywny udział w lekcji 

 samodzielnie notować na lekcji w zeszycie przedmiotowym 

 zachowywać się kulturalnie, nie korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń 

(chyba że jest to wymagane w ramach lekcji) 

9. Skala ocen: 

96% -100%  celujący 

85% -95%  bardzo  dobry 

70% -84%  dobry 

50% -69%  dostateczny 

40% -49%  dopuszczający 

0% -39%  niedostateczny 


