
Przedmiotowy System Oceniania 

 

z historii w klasach IV – VIII  

wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII 

w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie 

   

1. Przedmiotowy System Oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie zgodny jest z: 

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

- Statutem Szkoły Podstawowej 

- WSO 

  

2. Cele oceniania 

- dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów; 

- pogłębienie wiedzy o uczniach oraz dostosowanie nauczania do ich potrzeb i możliwości; 

- dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach i uzdolnieniach, a także o 

trudnościach i występujących problemach; 

- rozwijanie w uczniach motywacji do poznawania samych siebie, poszerzenia swej wiedzy i 

umiejętności. 

  

3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

Umiejętności: 

- dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością oraz ciągłości rozwoju kulturalnego i 

cywilizacyjnego; 

- odczytywanie i opis różnych źródeł informacji historycznej; 

- lokalizowanie czasowo – przestrzenne wydarzeń; 

- wyciąganie wniosków z porównywania dwóch i więcej informacji dotyczących wydarzeń i 

postaci historycznych; 

- poszukiwanie potrzebnych informacji w różnorodnych źródłach oraz umiejętność ich 

selekcjonowania i porządkowania. 

Wiadomości: 

Zgodne z podstawą programową. 

 Postawy: 

- świadome korzystanie z przysługujących praw i obowiązków; 

- dokonywanie podstawowych wyborów wartości; 

- rozumienie i stosowanie przyjętych norm współżycia; 

- indywidualne i grupowe działanie w najbliższym otoczeniu społecznym i na forum szkoły.  

  

4. Formy pracy ucznia podlegające ocenianiu 

 Prace klasowe/sprawdziany – godzinne sprawdzające stopień opanowania większej 

partii materiału,  oraz sprawność ucznia w zakresie: rozumowania, wnioskowania, 
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analizowania materiałów źródłowych, poszukiwania związków przyczynowo – 

skutkowych wykorzystania informacji. 

 Kartkówki – sprawdzające stopień opanowania bieżącego materiału. 

 Aktywność na lekcji – sprawdzająca zaangażowanie, umiejętność wnioskowania, 

rozwiązywania zadań problemowych, umiejętność pracy z mapą historyczną. 

 Odpowiedź ustna –  sprawdzająca poziom opanowania bieżącego materiału, logikę 

wypowiedzi, umiejętność formułowania wniosków. 

 Prace wykonane w grupie – sprawdzające: umiejętność współpracy w grupie, wkład 

pracy własnej w pracę grupy, umiejętność wyszukiwania informacji i dokonywanie 

ich selekcji, wykorzystanie różnorodnych pomocy. 

 Zadania domowe – oceniane za: wkład pracy, oryginalność, staranność, 

samodzielność. 

 

5. Stosowanie i ocenianie prac klasowych 

- po danym rozdziale/rozdziałach nauczyciel przeprowadza pracę klasową; 

- nauczyciel podaje uczniom zakres materiału, który będzie sprawdzany na tydzień przed 

planowaną pracą klasową; 

- nauczyciel sprawdza i ocenia prace pisemne uczniów w terminie do 14 dni od daty napisania 

pracy; 

- uczeń powinien być obecny na każdej zapowiedzianej pracy klasowej; 

- w przypadku nieobecności, uczeń ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem dodatkowy 

termin pisania pracy, nie późniejszy niż dwa tygodnie od końca swej nieobecności. 

  

6. Ocenianie innych form pracy ucznia 

Kartkówki – system jak przy pracach klasowych 

- na kartkówkach obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji; 

- nauczyciel nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania uczniów o terminie 

kartkówki; 

Aktywność na lekcji – oceniana według obowiązującej skali ocen, ewentualnie plusami lub 

minusami z założeniem, że 5 plusów – to ocena bdb, a  3 minusy ndst;  

Odpowiedź ustna – sprawdzająca bieżącą znajomość materiału oceniana jest w skali od 5 do 1 

w zależności od stopnia opanowania wiedzy, płynności, logiki wypowiedzi oraz ilości pytań 

pomocniczych zadanych przez nauczyciela. 

  

7. Kryteria oceniania uwzględniające wiedzę, umiejętności i postawę. Obowiązki ucznia 

oraz poprawa ocen. 

 Uczeń otrzymuje ocenę cząstkową: 

 celującą (6), jeśli opanował wiedzę/umiejętności przewyższające poziom 

przewidziany dla danego zadania (prace pisemne 100%); 

 bardzo dobrą (5), jeśli opanował pełen zakres wiedzy/umiejętności przewidziany dla 

danego zadania (prace pisemne 85-99%); 
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 dobrą (4) jeśli opanował zakres wiedzy/umiejętności przewidziany dla danego zadania 

w znacznym stopniu (prace pisemne 70-84%), 

 dostateczną (3), jeśli wykonał zadanie na poziomie nie przekraczającym minimum 

wymagań (prace pisemne 50-69%); 

 dopuszczającą (2), jeśli wykazał się znajomością treści niezbędnych do dalszego 

kształcenia (prace pisemne 30-49%); 

 niedostateczną (1), jeśli nie opanował wiadomości/umiejętności podstawowych, a 

stwierdzone braki uniemożliwiającą dalsze zdobywanie wiedzy (prace pisemne 0-

29%). 

 

 Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze być nieprzygotowany (przedmiot w wymiarze 2 

godzin w tygodniu) lub 1 raz (przedmiot w wymiarze 1 godziny w tygodniu) - nie 

dotyczy zapowiedzianego sprawdzianu. Zgłasza wówczas nieprzygotowanie na 

początku lekcji przy sprawdzaniu obecności. 

 Uczeń ma obowiązek samodzielnie prowadzić zeszyt i odrabiać zadania domowe. W 

przypadku nieobecności należy niezwłocznie uzupełnić brakujące notatki. Pierwszego 

dnia po co najmniej 3 – dniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo być 

nieprzygotowany i nie ponosi konsekwencji za jakiekolwiek braki. 

 Uczeń posiadający opinię/orzeczenie PPP jest oceniany zgodnie z zaleceniami w nich 

zawartymi. 

 Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę (jeden raz) w terminie do dwóch tygodni od 

chwili poznania oceny (za ten fakt przyjmuje się dzień wpisania oceny do dziennika 

elektronicznego).  

 Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze 

sprawdziany. Brak zaliczenia w okresie wyznaczonym przez nauczyciela skutkuje 

wpisaniem oceny niedostatecznej. 

 Ocenę niedostateczną uzyskaną za pierwszy semestr uczeń ma obowiązek poprawić w 

ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia następnego semestru w terminie i formie 

uzgodnionymi z nauczycielem. 

 Na podstawie ocen cząstkowych uczeń otrzymuje ocenę semestralną i roczną. 

 

8. Nauczanie zdalne 

 W okresie pandemii lub innych nieprzewidzianych sytuacji realizowane jest 

kształcenie na odległość. Wykorzystywane są takie metody i techniki kształcenia, 

które mają na celu rozwijanie wśród uczniów aktywności określonych przez 

nauczyciela prowadzącego, potwierdzone przerobionym materiałem zgodnie z 

podstawą programową oraz wstawieniem oceny za pracę ucznia. Nauczyciel 

wystawiając ocenę bierze pod uwagę aktywność, systematyczność oraz estetykę 

wykonanej pracy. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia na zajęciach online 

odbywa się poprzez:  
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A. Oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z zeszytu, odpowiedzi na pytania 

przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela 

kryteriami,  

B. Odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online,  

C. Testy na platformie Teams lub w dzienniku Librus udostępnione przez nauczyciela we 

wskazanym czasie,  

D. Dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat np. referaty, 

E. Wszystkie prace muszą mieć bibliografię, prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę 

niedostateczną,  

F. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie 

ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną Kryteria oceniania z 

przedmiotu historia, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa oraz progi 

procentowe stosowane przy ocenianiu bieżącym jak i przy wystawieniu ocen rocznych nie 

ulegają zmianom, 

 

9. Sposoby informowania o osiągnięciach i postępach uczniów: 

 uczniów: ustne uzasadnienie oceny, recenzja prac pisemnych; 

 rodziców: rozmowa indywidualna, udostępnienie prac do wglądu, korespondencja 

poprzez dziennik elektroniczny. 

 

10. Prace klasowe i pozostałe formy pisemne oceniane są według skali: 

 

100 % - celujący 

99 % - 85 % - bardzo dobry 

84 % - 70 % - dobry 

69 % - 50 % - dostateczny 

49 % - 30 % - dopuszczający 

29 % - 0 % - niedostateczny 

  

Poszczególne formy sprawdzenia wiedzy podlegające ocenie posiadają tzw. wagę, na 

podstawie której wyliczana jest średnia ważona. Szczegóły dotyczące wagi konkretnych ocen 

znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 

11. Przy ustaleniu oceny okresowej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę oceny ucznia z 

poszczególnych obszarów według następującej kolejności: 

- prace klasowe/sprawdziany;  

- kartkówki; 

- aktywność na zajęciach, udział w konkursach; 

- odpowiedź ustną; 

- praca domowa, praca w grupie.  
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Oceny  śródroczne i roczne ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych 

przez ucznia w oparciu o średnią ważoną. Średnia ocen: 

 

Średnia ocen Ocena 

5,51 – 6,00 Celujący 

4,67 – 5,50 Bardzo dobry 

3,67 – 4,66 Dobry 

2,67 – 3,66 Dostateczny 

1,67 – 2,66 Dopuszczający 

0 – 1,66 Niedostateczny 

 

Nauczyciel (po przeanalizowaniu dokonań ucznia w danym semestrze/roku szkolnym) może 

wystawić ocenę wyższą w przypadku nie uzyskania przez ucznia określonej średniej. Nie 

może z kolei wystawić oceny niższej, aniżeli ta jaka wynika ze średniej. 

 

12. Ewaluacja PSO 

- ewaluację przeprowadza nauczyciel przy pomocy ankiety wypełnianej przez uczniów 

corocznie pod koniec II semestru; 

- wnioski z ankiety służą do korygowania PSO. 

 

 

Opracowanie: 

dr Maciej Wierzchnicki 


