
Przedmiotowy System Oceniania   

 

w klasach I-III gimnazjum  

Historia 

 
Podstawa prawna do opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania 

 

● Rozporządzenie MEN 

● Statut Szkoły 

● Wewnątrzszkolny System Oceniania 

● Podstawa programowa do gimnazjum 

 

KONTRAKT Z UCZNIEM 

 

1. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian musi napisać go                         

w terminie uzgodnionym z nauczycielem  (nie później niż dwa tygodnie od oddania 

sprawdzeniu). 

2. Uczniowie mogą poprawiać tylko oceny niedostateczne  ze sprawdzianów.  

3. Sprawdzian obejmuje jeden dział programowy. 

4. Sprawdzian jest zapowiadany co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest jego 

zakres i kryteria wymagań. 

5. Kartkówki nie są zapowiadane, a materiał obejmuje 3 ostatnie lekcje. 

6. Na koniec semestru i roku nie przewiduje się pracy klasowej zaliczeniowej. 

7. Kartkówki nie są zapowiadane, a materiał który obejmują dotyczy najwyżej                      

8. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Jest ono 

odnotowywane w dzienniku literką „N”. 

9. Nieprzygotowanie obejmuje:  brak zadania domowego, odpowiedź ustną, kartkówkę  

o ile nie była zapowiedziana. 

10. Nieprzygotowanie ucznia musi być zgłoszone nauczycielowi przed lekcją. 

11. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione. 

12. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.                       

W zeszycie powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych 

lub pisemnych prac domowych. Zarówno zeszyt jak i zeszyt ćwiczeń powinny być 

prowadzone starannie  i systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole  

powinny być uzupełnione. 

 

 

 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

- sprawdziany 

- kartkówki 

-odpowiedzi ustne 

-prace długoterminowe 

-prace domowe 

-zeszyt ćwiczeń 

-aktywność 

 

 



 

 

Częstotliwość pomiaru osiągnięć: 

-sprawdzian  (1 godzina lekcyjna) –minimum 2 w semestrze  

-kartkówka- w zależności od potrzeb 

- odpowiedzi ustne – w zależności od potrzeb 

-prace długoterminowe- w zależności od potrzeb 

-prace domowe – w zależności od potrzeb  

 

 

Obserwacja ucznia uwzględnia: 

-przygotowanie do lekcji 

-prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń 

- wypowiedzi na lekcji- podsumowane ocena za aktywność- (trzy „+”ocena bardzo dobra) 

- pracę w grupie 

-posługiwanie się pomocami dydaktycznymi (mapy, tablice graficzne, atlasy, słowniki itp.)  

 

Inne formy aktywności: 

-pisanie i prezentacja referatów 

-wykonanie albumów, plakatów, makiet, pomocy naukowych 

-udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią 

-pisanie artykułów o tematyce zbieżnej z programem    

 

Kolorem czerwonym zapisywane są w dzienniku oceny ze sprawdzianów i karkówek,  

a kolorem niebieskim lub czarnym pozostałe . 

Nie różnicuje się ocen poprzez stosowanie ”+„ i  ”-„ . 

 

 

KRYTERIA OCEN : 

 

Wypowiedź ustna: 

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie 

odpowiedniej terminologii, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania 

wypowiedzi poprzez wykorzystywanie pomocy naukowych- mapy, atlasy, tablice graficzne 

itp. 

 

●celujący- odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając 

kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści 

poza programowe- własne przemyślenia i oceny.  

 

●bardzo dobry- odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie 

faktami i dostrzeganie związków między nimi. 

 

●dobry- odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, 

poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia  

 

●dostateczny- uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się 

przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe 

 



●dopuszczający- niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w 

wiadomościach i umiejętnościach, podawania definicji zjawiska lub procesu przy pomocy 

nauczyciela 

 

●niedostateczny- uczeń nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o 

elementarnym stopniu trudności nawet za pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na 

większość pytań zadanych przez nauczyciela, ma braki w wiadomościach koniecznych. 

 

Sprawdziany i kartkówki  

 Sprawdziany składają się z kilku lub kilkunastu pytań, bądź też są w formie testu. 

 Testy zawierają pytania otwarte i zamknięte, którym odpowiada określona liczba punktów. 

 

 Kartkówki składają się z kilku punktowanych pytań. 

 

 Sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymagana ilości punktów na daną ocenę. 

 

  100% -98%- celujący 

  97% - 85%  - bardzo dobry  

  84%- 70% - dobry 

  69%-50%  - dostateczny 

  49%-31%- dopuszczający 

  30%-0%- niedostateczny 

 

Prace długoterminowe- przy ustalaniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, 

terminowość, samodzielność, wartość merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, 

oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania, kompletność, możliwości ucznia 

 

Prace domowe- ocenie podlegają:  pomysłowość, poprawność rzeczowa, umiejętność 

prezentacji , zgodność z poziomem wymagań 

 

Praca w grupie-bierze się pod uwagę : precyzyjność, stopień zaangażowania, efektywność, 

czas jej wykonania 

 

Udział w projekcie- ocenia podlegają zaangażowanie, systematyczność, samodzielność, 

korzystnie z materiałów źródłowych  

 

Aktywność pozalekcyjna- udział w konkursach, wyniki najwyższe- ocena celująca, wyniki 

na poziomie wyższym niż przeciętny –ocena bardzo dobra  

 

UWAGA 

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce lub deficyty 

rozwojowe, potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniża wymagania edukacyjne zgodnie z 

zleceniami PPP. 

 

 

 

 

 

 



 

Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej 

 

Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów  według następującej kolejności : 

 

 

Sprawdziany- 50% 

Kartkówki  i odpowiedzi ustne- 20% 

Aktywność na zajęciach- 10% 

Aktywność pozalekcyjna- 10% 

Prace domowe i prace długoterminowe- 10% 

 

Tryb podwyższania proponowanej oceny semestralnej i rocznej 

Uczeń ma prawo uzyskać ocenę wyższą od proponowanej po spełnieniu następujących 

warunków: 

- wszystkie sprawdziany muszą być zaliczone lub poprawione na ocenę, o którą stara się 

uczeń 

- bieżące kartkówki, prace domowe, długoterminowe i odpowiedzi ustne również muszą być 

zaliczone na ocenę, o którą stara się uczeń  

– uczeń ma możliwość poprawy ocen ze sprawdzianów do tygodnia od momentu wystawienia 

proponowanej oceny – termin poprawy ustala wcześniej z nauczycielem    

 

 

 

                                                                                     Opracowanie : 

                                                                       mgr Zofia Głębocka –Kojzar 

                                                                                 dr Anna Kotowska  
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