
Przedmiotowe zasady oceniania historia, WOS, HiT i geografia. 
 
 

a) Procedura oceniania: 
Każdej formie aktywności ucznia, która podlegać będzie ocenie, nauczyciel przyporządkowuje wagi 
według schematu zamieszczonego w poniższej tabeli. Jeżeli na lekcji wystąpią inne formy 
aktywności ucznia, które nie zostały ujęte w tabeli wówczas nauczyciel sam nadaje wagę. 

 
WSZYSTKIE NIŻEJ WYMIENIONE FORMY AKTYWNOŚCI DOTYCZĄ NAUCZANIA 
STACJONARNEGO I ZDALNEGO. 

 

b) Punktację na sprawdzianach i kartkówkach przelicza się na oceny według następującego 
przelicznika procentowego: 

% PUNKTÓW OCENA 

0%-34% niedostateczny 

35% - 54% dopuszczający 

55% - 74% dostateczny 

75% - 85% dobry 

86% - 97% bardzo dobry 

98% - 100% celujący 

a) Podstawą wystawienia oceny semestralnej jest średnia ważona ocen w semestrze, której 
wartość oblicza się według wzoru ŚREDNIEJ WAŻONEJ. 

b) Przeliczanie średniej ważonej na ocenę semestralną odbywa się według schematu: 

c) 1 - 1,75  - ocena niedostateczna 
d) 1,76 - 2,75 - ocena dopuszczająca 
e) 2,76 - 3,75 - ocena dostateczna 
f) 3,76 - 4,75 - ocena dobra 
g) 4,76 - 5,75 - ocena bardzo dobra 
h) 5,76 - 6,0 - ocena celująca 

 
NAUCZYCIEL MA PRAWO ODSTĄPIĆ W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH OD 
WYSTAWIENIA OCENY NA PODSTAWIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA PLUS LUB MINUS DLA 
UCZNIA. 

L.p. FORMA AKTYWNOŚCI WAGA 

1. Sprawdzian 4 

2. Praca dodatkowa 3 

3. Wolontariat, sztandar 3 

4. Utrwalenie materiału 3 

5. Prezentacja multimedialna 3 

6. Kartkówka 2 

7. Odpowiedź ustna 2 

8. Aktywność na lekcji 1-3 

9. Zadanie domowe (zdjęcie) 1 

10. Praca w grupach 1-2 

11. Krzyżówka, zeszyt 1 

12. Test (praca na lekcji) 1-2 

13. Wiadomości (WOS i HiT) 1 

14. Karta pracy 1 

15. ćwiczenia zrobione samodzielnie i odesłane do nauczyciela 1 

16. Mapy 1-2 

17. Konkursy i olimpiady 2-5 



 
i) Zasady zapowiadania form oceniania 

j) Sprawdzian zapowiedziany z 1. tygodniowym wyprzedzeniem. 
k) Kartkówka  - zapowiadana na wcześniejszej lekcji. 
l) Poprawa w ciągu 2. tygodni po oddaniu prac i 2 tygodnie od terminu pisania. 

 
KAŻDA POPRAWA PO TERMINIE SKUTKUJE OBNIŻENIEM OCENY O JEDEN 
STOPIEŃ. 
POPRAWIAMY SPRAWDZIAN TYLKO RAZ. 
 

m) Choroba - możliwość uzupełnienia braków w ciągu 2. Tygodni po powrocie do szkoły. 
n) Poprawa kartkówki w ciągu 1. tygodnia od terminu pisania. 
o) Odpowiedź z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi:  ustna lub pisemna. 
p) Zeszyt prowadzony systematycznie, starannie, zawiera wszystkie tematy, zadania 

domowe; sprawdzany przy odpowiedzi. 
 

KAŻDĄ OCENĘ UCZEŃ  MOŻE  POPRAWIAĆ W WYZNACZONYM CZASIE (NA 

KONSULTACJACH), A OCENA Z POPRAWY BĘDZIE WPISANA  JAKO DRUGA Z TĄ 
SAMĄ WAGĄ W  RUBRYCE OBOK 
 

q) Praca grupowa w formie zdalnej lub stacjonarnej 
r) Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza raz w semestrze (jeżeli jest jedna godzina 

przedmiotu w tygodniu) bez konsekwencji, z wyjątkiem sprawdzianów, zapowiedzianych 
kartkówek, zapowiedzianej lekcji utrwalającej i miesiąc przed wystawieniem oceny 
semestralnej i końcoworocznej. Za niewykorzystanie w ciągu roku szkolnego 
nieprzygotowań uczeń otrzymuje piątkę do ocen cząstkowych (w systemie 
stacjonarnym). 

s) Uczniowie, którzy są na kursach zgodnie ze statutem uzupełniają wszelakie braki w 
ciągu 2. tygodni. 

 

6. Zasady BHP - nauczyciel dostosowuje zasady bezpieczeństwa do sali, w której odbywają 
się lekcje oraz zajęcia zdalne w nauczaniu i przepisów obowiązujących na terenie szkoły. 

a. Spóźnienie na lekcje bez usprawiedliwienia będzie skutkowało weryfikacją wiedzy z 
trzech ostatnich tematów i brakiem możliwości zgłoszenia nieprzygotowania itp. 

b. Na lekcjach w sali nie spożywamy posiłków ani napojów z wyjątkiem wody w butelce. 

c. ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW NA LEKCJI BEZ ZGODY NAUCZYCIELA. 

d. UCZEŃ, KTÓRY KORZYSTA Z NIEDOZWOLONYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY NA 
SPRAWDZIANIE LUB KARTKÓWCE OTRZYMUJE 1! - BEZ MOŻLIWOŚCI 
POPRAWY. 

e. W sali, na terenie szkoły i poza szkołą nie używamy wulgaryzmów i dbamy o kulturę 
języka. 


