
1 
 

Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii  
w Gimnazjum w Grzegorzewie 

 
1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z historii zostały opracowane na podstawie:  
a) Programu nauczania historii: DKW – 4014 –189 /99  
b) Program nauczania religii: AZ-3-02/2  
c) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Gimnazjum  
 
2. Formy i metody sprawdzania wiedzy.  
Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności.  
Ocenianiu podlegają: 
 - wypowiedzi ustne  
- sprawdziany pisemne  
- kartkówki  
- pisemne prace domowe  
- praca i aktywność na lekcji  
- prace dodatkowe (opracowanie np. referatu na zadany temat, projektu, plakatu)  
- udział w konkursach przedmiotowych  
 
3. Ocenianie aktywności na lekcji oraz prac dodatkowych:  
a) Uczeń otrzymuje ”+” za poprawną odpowiedź, prawidłowo wykonane ćwiczenie, lub dodatkowe 
zdanie, którego wykonania się podejmie.  
b) Zebranie przez ucznia trzech „+” jest podstawą do wystawienia oceny bardzo dobrej.  
c) Uczniowie, którzy nie zebrali 3 plusów mogą uzyskać na koniec semestru stopnie: 
 - dobry (za 2 „+”)  
- dostateczny (za 1 „+”)  
 
4. Sposoby informowania uczniów o osiągnięciach edukacyjnych:  
a) Nauczyciel na początku września każdego roku szkolnego informuje uczniów:  
- o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania  
- jakie wiadomości i umiejętności będą od ucznia wymagane na określony stopień szkolny  
- o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  
b) Oceny cząstkowe są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.  
c) Sprawdziany i inne prace pisemne udostępnia się uczniom do obejrzenia oraz zapoznania z 
uwagami nauczyciela.  
d) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przechowywane są przez nauczyciela w szkole, do 
końca roku szkolnego.  
 
5. Ogólne zasady oceniania ucznia:  
a) Ocenie podlegają wszystkie wymienione wyżej formy aktywności ucznia.  
b) Nauczyciel oceniając ucznia stosować będzie ogólnie przyjętą skalę ocen (cel. bdb, db, dst, dop, 
ndst) oraz plusy, minusy.  
c) Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku 
lekcji powtórzeniowych - z całego działu.  
d) Każdy uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru (bez podawania przyczyny) zgłosić 
nieprzygotowanie ustne do lekcji (nie dotyczy powtórzeń, prac klasowych) oraz 2 razy brak zeszytu 
lub brak pracy domowej.  
e) Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę lub plusy  
f) Za brak pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń) uczeń otrzymuje minusy. Za 3 minusy 
wystawiona jest ocena niedostateczna (1).  
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g) Za pracę dodatkową uczeń może otrzymać ocenę celującą, bardzo dobra, dobrą lub plusy, które 
przelicza się na koniec semestru tak, jak za aktywność na lekcji.  
h) Sprawdziany przeprowadzane są po zakończeniu całego działu, zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku  
i) Sprawdziany poprzedzone są powtórzeniem (utrwaleniem) zrealizowanego materiału.  
j) Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą.  
k) Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.  
l) Pisanie sprawdzianów i kartkówek jest obowiązkowe.  
m) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne (sprawdziany) w terminie dwóch tygodni.  
n) Krótkie sprawdziany (kartkówki) powinny być ocenione i oddane w ciągu tygodnia.  
o) Ocenie nie podlegają praktyki religijne ucznia. 
 
 
p) Oceny z prac klasowych, sprawdzianów wystawiane są według następujących kryteriów:  
0% - 34% - niedostateczny  
35% - 50% - dopuszczający  
51% - 74% - dostateczny  
75% - 90% - dobry  
91% - 95% - bardzo dobry  
96 % - 100% - celujący 
 W ocenianiu kartkówek ocena bardzo dobra obejmuje zakres od 91% do 100%. 
 
 6. Zasady poprawiania prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek, prac domowych) oraz 
odpowiedzi ustnych:  
a) Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn losowych, powinien napisać go w ciągu dwóch 
tygodni od dnia powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
b) Uczeń zobowiązany jest poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni 
od dnia oddania sprawdzonych prac. 
 c) Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 
 d) Uczeń może tylko raz przystąpić do poprawy sprawdzianu.  
e) Krótkie sprawdziany (kartkówki) też podlegają poprawie na takich samych zasadach, jak prace 
klasowe.  
 
7. Zasady wystawiania oceny semestralnej i końcowo rocznej.  
a) Ocena semestralna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  
b) Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego następuje na podstawie ocen 
cząstkowych, przy czym większą rangę maja oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności pod uwagę 
brane są oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pozostałe oceny (np. z prac domowych i za 
dodatkowe zadania) są wspomagające i mogą wpływają na podwyższenie oceny końcowej.  
c) Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny.  
d) W razie opuszczenie przez ucznia ponad 50 % obowiązkowych zajęć, nauczyciel może go nie 
klasyfikować.  
e) Uczeń i rodzice mogą zgłosić chęć poprawienia oceny semestralnej i końcowej o jeden stopień 
jeżeli z ocen jasno nie wynika ocena proponowana, przynajmniej jedna ocena ze sprawdzianu jest 
równa lub inne o pół stopnia niższe do zgłoszonej przez ucznia. Uczeń wykazuje duża aktywność na 
lekcji potwierdzoną ocenami za aktywność. Ocena musi być poprawiana nie dłużej niż tydzień od 
zgłoszenia na podstawie odpowiedzi na wcześniej zadany przez nauczyciela materiał. Ocena z 
poprawy nie wpływa na obniżenie oceny wcześniej proponowanej przez nauczyciela w przypadku 
braku zaliczenia przez ucznia zadanego materiału.  
f)  W przypadku, gdy ocena śródroczna jest o jeden stopień wyższa od przewidywanej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) mogą wystąpić do wychowawcy z wnioskiem o umożliwienie uzyskania wyższej oceny .  
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g)  W powyższym przypadku wychowawca ustala z nauczycielem przedmiotu zakres materiału, który 
będzie podlegał dodatkowemu sprawdzeniu wiadomości. Termin sprawdzenia wiadomości nie może 
przekroczyć daty posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 
 
8.   Sposoby informowania uczniów i rodziców: 

a. nauczyciel na pierwszej lekcji informuje uczniów, a rodziców w ciągu pierwszego miesiąca 
nauki: 
– ogólnych wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, 
– o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 
– oraz innych zasadach Oceniania Przedmiotowego, 

b. na każdej lekcji nauczyciel informuje uczniów o szczegółowych wymaganiach                                      
na poszczególne oceny, 

c. wszystkie oceny są jawne dla uczniów i rodziców, 
d. uczeń lub rodzic ma prawo uzyskać od nauczyciela uzasadnienie oceny, 
e. prace klasowe ucznia są przechowywane przez nauczyciela przez okres jednego roku 

szkolnego i mogą być udostępnione do wglądu na wniosek ucznia lub rodzica.     
 

9.  Ewaluacja Oceniania Przedmiotowego odbywa się na koniec roku szkolnego. 
 

Wymagania podstawowe  na poszczególne oceny:  
 
OCENA CELUJĄCA 
· Uczeń nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,                   

ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości.  
· Czyta książki i artykuły o treści historycznej lub religijnej  
· Posiada wiedze wykraczająca znacznie poza zakres materiału programowego np. w odniesieniu 

do określonej epoki, kraju lub zagadnienia. 
· Potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać na lekcji.  
· Samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia, dokonać ich selekcji i ocenić je.  
· Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy historyczne lub moralne.  
· Potrafi nie tylko rozumować kategoriami historycznymi (przyczyny – skutki), ale również umie 

powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi na innych przedmiotach.  
· Wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określonych 

zagadnień z przeszłości.  
· Potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej 

samodzielnie wiedzy. 
· Podejmuje się wykonania prac dodatkowych, wykraczających poza program szkolny.  
· Bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna lub religijna. 

Odnosi w nich sukcesy.  
· Aktywnie bierze udział w zajęciach ponadobowiązkowych, np. kółkach zainteresowań.  
· Wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem.  
· Aktywnie uczestniczy w lekcji.  
· Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 

 
 OCENA BARDZO DOBRA  
· Opanował materiał przewidziany programem.  
· Wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi do nich dotrzeć sam lub korzystając ze wskazówek 

nauczyciela. 
· Bez problemów potrafi wyszukiwać informacji w różnych środkach wiedzy np. mapa, tekst 

źródłowy.  
· Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych. 
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· Potrafi porządkować fakty chronologicznie i problemowo.  
· Potrafi samodzielnie umiejscawiać zjawiska i procesy w czasie i przestrzeni. 
· Potrafi wskazywać różnice i podobieństwa w przebiegu dziejów.  
· Samodzielnie interpretuje wydarzenia. Potrafi formułować własne sądy, oceny, wnioski i je 

uzasadniać.  
· Zna i rozumie pojęcia złożone.  
· Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się 

nabytymi umiejętnościami.  
· Łączy wiedzę z różnych przedmiotów.  
· Aktywnie uczestniczy w zajęciach.  
· Bierze udział w konkursach historycznych lub innych wymagających wiedzy i umiejętności 

historycznych.  
· Chętnie podejmuje się prac dodatkowych.  
· Posiada pełną znajomość „Małego katechizmu”.  
 
DOBRA  
· Opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym  
· Potrafi samodzielnie pracować z mapą, wykorzystać ja jako źródło wiedzy (dostrzegać przemiany 

polityczne i terytorialne)  
· Potrafi analizować treści podręcznika i wysnuwać wnioski, sady i opinie o faktach i wydarzeniach 

historycznych  
· Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela  
· Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych  
· Umie samodzielnie odróżniać przyczyny i skutki wydarzeń historycznych  
· Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.  
· Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności  
· Jest aktywny w czasie lekcji. 
· Wykazuje się dobra znajomością „Małego katechizmu”.  

 
OCENA DOSTATECZNA 
· Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna.  
· Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Nie potrafi jednak 

łączyć wydarzeń historycznych w logiczne ciągi.  
· Rozumie przyczyny najważniejszych wydarzeń 
· Potrafi uporządkować chronologicznie fakty i wydarzenia  
· Potrafi poszukiwać na mapie faktów i wydarzeń  
· Potrafi dokonać (na podstawie podręcznika) prostej rekonstrukcji wydarzeń i faktów.  
· Potrafi pod kierunkiem nauczyciela poprawnie analizować dane i skorzystać z podanych źródeł 

informacji  
· Pamięta najważniejsze postaci, elementarne fakty i daty, proste pojęcia  
· Potrafi zredagować, pod kierunkiem nauczyciela, notatkę  
· W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.  
·  Wykazuje się podstawową znajomością „Małego katechizmu”.  

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA  
· Uczeń ma duże braki w wiedzy.  
· Uczeń, pomimo dużych braków, posiadł podstawowe umiejętności i podstawowy zasób wiedzy, 

co pozwala sądzić, że poradzi sobie w dalszym toku nauczania 
· Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności  
· Potrafi lokalizować fakty w czasie (umieszczać w przedziale historycznym)  
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· Potrafi porządkować fakty w układzie chronologicznym  
· Potrafi wyszukać w podręczniku informacje o faktach, wydarzeniach, ludziach.  
· Kojarzy postaci historyczne z wydarzeniami.  
· Nie uczestniczy aktywnie w lekcji.  
· Posiada problemy ze znajomością „Małego katechizmu”.  

 
OCENA NIEDOSTATECZNA  
· Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. 
· Nie rozumie prostych poleceń · Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych 

poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności  
· Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.  
· Uczeń nie posiadł umiejętności i wiedzy podstawowej pozwalającej na samodzielne uzupełnienie 

braków w klasie następnej. 
· Jedyną szansą nadrobienia braków jest powtórzenie cyklu nauczania. 
 


