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PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII, 

WIEDZY O SPOŁECZE ŃSTWIE, HISTORII I 

SPOŁECZEŃSTWIE 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

W GARWOLINIE 
 

CELE I ZAŁOŻENIAPRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA 

1. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

- zachowanie ucznia. 

      -umiejętności ucznia 

2. Ocenianie  przedmiotowych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania oraz formułowaniu 

oceny. 

3. Ocenianie przedmiotowe  ma na celu: 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 
- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

-udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił 
dobrze i jak powinien dalej się uczyć 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

 - dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 



2

 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, nauczyciel 
uzasadnia ocenę wskazując dobre i słabe strony. 

4. Ocenianie przedmiotowe obejmuje: 
A.           Na lekcjach Wiedzy o Społeczeństwie : 
-wiedza na temat zasad: funkcjonowania współczesnych państw. Zjawisk i procesów 
społecznych, politycznych i gospodarczych praw człowieka. 
B.        -Umiejętności zastosowania w praktyce uzyskanej wiedzy w sytuacjach prostych, 
typowych jak również problemowych, przedstawienia i obrony własnej opinii współdziałania 
w zespole, poruszania się na rynku pracy, prezentacja własnych umiejętności i podejmowania 
decyzji dotyczących dalszego kształcenia i pracy. 
C    - Postawa – aktywność, zaangażowanie i przygotowanie do zajęć, udział w 
wykonywanych zadaniach, aktywność i własna inicjatywa w zdobywaniu wiedzy i 
umiejętności. 
 
Na lekcjach Historii: 
  A.- Wiedzy historyczna 
-  B. Umiejętności zastosowania posiadanych wiadomości w sytuacjach prostych, typowych 
oraz w sytuacjach problemowych ( operowanie podstawowymi kategoriami historycznymi: 
czasem, przestrzenią, ciągłością, zmiennością, ujmowanie wydarzeń w związki przyczynowo 
skutkowe , samodzielna praca z mapą i różnymi źródłami informacji historycznej, 
poszukiwanie, selekcja i integracja wiedzy z różnych źródeł, opisywanie, porównywanie 
analogii a także umiejętności wypowiedzi (pisemnej i ustnej). 
  C. Postawy –aktywność, zaangażowanie na lekcji i w pozalekcyjnym procesie poznawczym 
ucznia  
Ocenianie przedmiotowe na lekcji Historii i Społeczeństwa obejmuje podobny zakres 
umiejętności, wiedzy i postaw jak na lekcjach Historii i Wosu  

 
ZASADY  PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych nie zbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej  

■ uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu; 

-rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę klasy na 

pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami; mogą również uzyskać 

informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu. 

2. Ocenianie powinno przebiegać systematycznie. 
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3. Formy i częstotliwość oceniania uzależnione są od specyfiki przedmiotu. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i j ego rodziców (prawnych opiekunów). 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na 

zasadach określonych przez nauczyciela. 

7. Ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż po 

upływie 14 dni roboczych od dnia jej napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się 

przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela 

do końca danego roku szkolnego. 

8.  W ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy 

zapowiedzianych form kontrolnych) w liczbie równej tygodniowemu przydziałowi 

danych zajęć, ale nie więcej niż 3 razy. Fakt ten odnotowany jest w dzienniku 

elektronicznym wpisem „np”. 

9. W pierwszym dniu po feriach świątecznych uczniowie nie są odpytywani na oceny. 

Dopuszcza się krótkie prace pisemne sprawdzające wiedzę (kartkówki). Na okres 

przerw świątecznych nie są zadawane prace domowe. 

10. Uczniom klas pierwszych w ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki nie wystawia się 

ocen niedostatecznych. 

11.  Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na 

spotkaniach z wychowawcą klasy, dniach otwartych i za pomocą dziennika 

elektronicznego. W miarę potrzeb nauczyciele ustalają termin indywidualnych spotkań 

z rodzicami. 

12. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 
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nu- nie uczęszczał 

zl- zaliczył  

nz- nie zaliczył  

zw- zwolniony 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 
SKALA OCEN I KRYTERIA OGÓLNE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

 

2. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych 

znaków plus (+, waga „+0,5”) i minus (-. waga „-0,25”) oraz w przypadku nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych, na których miał być oceniony znaku nieobecności 

(nb). 

Dodatkowe wpisy w dzienniku elektronicznym: bz- brak zadania np- nieprzygotowany nk- 
nieklasyfikowany   
u- uczeń uczęszczał 

3. Oceny    śródroczne 

wpisuje się w 

dzienniku 

elektronicznym. 

Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w dzienniku elektronicznym i arkuszu ocen 

ucznia. 
4. W przypadku ucznia, który nie został oceniony z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się 
„nieklasyfikowany”.  
5. W przypadku ucznia zwolnionego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się 

„zwolniony”. 

nazwa skrót 

literowy 

symbol 

cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 
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            Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych: 

stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

^ posiadł pełny lub wykraczający poza program nauczania przedmiotu w danej klasie 

zakres wiedzy i umiejętności, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia ^ biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

^ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

^ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie 

^ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

^ nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania w minimum 

programowym, 

^ poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

^ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym 

^ rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 
stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w 
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ciągu dalszej nauki, 

 rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności. 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym nauczania w 

danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętności uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

6. W Szkole obowiązują jednolite progi procentowe na poszczególne oceny. Dla bieżących 

ocen cząstkowych wynoszą one: 

 

7. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących ustala się następujące sposoby 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych wraz z przypisanymi im wagami: 

Ocena Kształcenie ogólne 

celujący 98-100% 

bardzo dobry 90-97% 

dobry 75-89% 

dostateczny 55-74% 

dopuszczający 40-54% 

niedostateczny 0-39% 
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8. Praca klasowa i sprawdzian powinny być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisane do terminarza dziennika lekcyjnego w dniu zapowiedzenia. 

9. Nie można przeprowadzać prac klasowych w ostatnim tygodniu przed terminem 

wystawienia ocen klasyfikacyjnych rocznych. 

  

10. Uczeń ma prawo do systematycznego poprawiania prac kontrolnych na zasadach 

określonych przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpisania oceny 

do dziennika elektronicznego. 

W dzienniku wstawiamy również drugą uzyskaną przez ucznia ocenę. Poprawny zapis 

[ocena z pierwszego terminu, ocena z drugiego podejścia]. Do średniej wlicza się 

wyższa ocena. 

11. W razie nieobecności ucznia na pracy pisemnej nauczyciel wpisuje do dziennika 

elektronicznego „nb”. Uczeń jest zobowiązany, zaraz po powrocie do Szkoły, umówić 

się z nauczycielem na zaliczenie określonego zakresu materiału w terminie nie 

Forma aktywności Waga 

osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 6 

praca klasowa 5 

sprawdzian 3 

test 3 

kartkówka (maksymalnie 15 minutowa), obejmująca nie więcej niż trzy 

ostatnie tematy zajęć edukacyjnych 

2 

odpowiedź ustna 3 

aktywność 2 

praca indywidualna 1 

praca grupowa 1 

praca domowa 1 

praca na lekcji 1 

inne 1 

projekt 3 
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dłuższym niż 14 dni. W przeciwnym wypadku, po upływie 2 tygodni, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

12. Jeśli uczeń unika pisania prac (celowe, nieusprawiedliwione nieobecności w 

wyznaczonych terminach) zobowiązany jest napisać pracę na pierwszej lekcji danego 

przedmiotu po powrocie do Szkoły lub w najbliższym wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie. 

13. Po upływie terminu na poprawę nauczyciel nie ma obowiązku wyznaczać dodatkowego 

terminu. 

14. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pisania, to otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez prawa poprawy. 

15. Przywilej uczniowski zwany „szczęśliwym numerkiem” przysługuje uczniom na każdej 

lekcji i dotyczy możliwości uniknięcia niesatysfakcjonującej oceny z powodu 

nieznajomości bieżącego materiału. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy 

zapowiedzianych prac pisemnych i prac domowych. 

otrzymuje 0%. -wpis „nb”. 

 

KLASYFIKOWANIE 

1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z  zajęć  oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć  

2.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

ostatnim tygodniu pierwszego semestru. 

4. Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się w czerwcu na minimum 5 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktycznych. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć  ucznia z zajęć  w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  

4.  Klasyfikacyjna ocena roczna powinna uwzględniać wiadomości i umiejętności ucznia 

uzyskane w ciągu całego roku szkolnego. 
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5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie są ustalane, jako średnie ocen cząstkowych. 

6.  Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej  nauczyciele prowadzący  zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

7.  Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych , w trakcie rozmowy osobistej (wymagane potwierdzenie pisemne) ,za 

pomocą wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny (wymagane potwierdzenie 

odczytania danych treści) a sytuacji gdy rodzic (opiekun prawny) nie potwierdzi 

otrzymanej informacji- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

8. Przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne mogą ulec zmianie. 

9. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z powodu 

jego długotrwałej nieobecności, wystawia j ą wychowawca w porozumieniu z 

nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

10. Jeżeli nauczyciel w wyznaczonym terminie nie zaproponuje oceny niedostatecznej, nie 

może jej wystawić w klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z danych 

zajęć edukacyjnych, nauczyciel powinien w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

12.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych ocenę 

niedostateczną lub nie został sklasyfikowany, zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu 

wiedzy i umiejętności w terminach i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. 

13.  Nieuzupełnienie wiedzy i umiejętności przez ucznia wpływa na roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Brak poprawy śródrocznej oceny niedostatecznej skutkuje wystawieniem 

oceny niedostatecznej w klasyfikacji końcoworocznej 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

15.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 
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Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny na 

zasadach przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

16. Wszelkie wątpliwości związane z powyższym przedmiotowym systemem oceniania 

rozstrzyga Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie, Historii, Historii i społeczeństwie 

opracowany przez K.Michalik na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – 

zaakceptowany przez Szkolną Komisję Historii i Wos
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