Szkoła Podstawowa nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Siedlcach

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
HISTORIA

I. OBSZARY OCENIANIA:
1. Wiadomości (stopień rozumienia i zapamiętania nabytych informacji) oraz
korelowanie ich z wiedzą wyniesioną z innych lekcji.
2. Umiejętności (udziału w dyskusji, selekcji problemów, formułowania sądów, obrony
własnego zdania, argumentacji, zadawania pytań, wyciągania wniosków, a także
korzystania i gromadzenia informacji z podręcznika, słowników, encyklopedii, prasy,
tekstów źródłowych, Internetu, oprogramowania komputerowego).
3. Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji,
praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
4. Obowiązkowość i systematyczność w pracy.
II. SPOSOBY I FORMY OCENIANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprawdziany pisemne.
Kartkówki.
Odpowiedź ustna.
Prace domowe
Analiza źródeł różnego typu.
Aktywność na zajęciach.
Zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia.
Praca pozalekcyjna - konkursy, olimpiady.
Projekty edukacyjne.

IV. SPRAWDZIANY (PRACE KLASOWE):
1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 1 tydzień wcześniej.
2. Liczba ocen z prac klasowych w semestrze zależy od liczby godzin danego
przedmiotu w tygodniu:
a) w klasie IV – minimum 1 praca klasowa w semestrze
b) w klasie V, VI, VII i VIII – minimum 2 prace klasowe w semestrze
3. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze
sprawdziany. Uczeń poprawia daną ocenę tylko raz.
4. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej uzgadnia z nauczycielem termin i sposób jej
zaliczenia, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń
uchyla się od zaliczenia zaległego sprawdzianu w ustalonym terminie, zostanie
zobowiązany do jego napisania na najbliżej lekcji. Wtedy sprawdzian będzie oceniany
zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie. Jeżeli uczeń nic nie napisze, to otrzyma
ocenę niedostateczną.
5. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin
należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje tygodniowe
wyprzedzenie);

6. Termin oddania sprawdzianu wyznacza nauczyciel, ale nie może on przekroczyć 3
tygodni.
7. W przypadku ściągania podczas pisania pracy klasowej, przeszkadzania innym
poprzez głośną rozmowę, zadawanie innym pytań lub próby udzielania odpowiedzi na
głos, uczniowi zostaje przerwane dalsze pisanie pracy. Konsekwencją dla ucznia jest
otrzymanie oceny niedostatecznej.
8. Sprawdzone prace pisemne są do wglądu dla ucznia i jego rodziców (opiekunów) u
nauczyciela przedmiotu.
9.Skala procentowa oceniania prac pisemnych:
Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Procent punktów

niedostateczny

1

27 % i poniżej

niedostateczny plus

1+

28-30 %

dopuszczający minus

2-

31-37 %

dopuszczający

2

38-43 %

dopuszczający plus

2+

44-50 %

dostateczny minus

3-

51-58 %

dostateczny

3

59-67 %

dostateczny plus

3+

68-75 %

dobry minus

4-

76-80 %

dobry

4

81-85 %

dobry plus

4+

86-90 %

bardzo dobry minus

5-

91-93 %

bardzo dobry

5

94-95 %

bardzo dobry plus

5+

96-97 %

celujący minus

6-

98-99 %

celujący

6

100%

V.KARTKÓWKI
1.Kartkówki mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela.
2. Na kartkówce należy spodziewać się kilku pytań dotyczących materiału z trzech ostatnich
lekcji.
3 Kartkówka trwa nie dłużej niż 15 min. Uczeń może poprawić jedną kartkówkę w semestrze.
VI. ODPOWIEDZI USTNE I AKTYWNOŚĆ
1.Uczeń ma być przygotowany na każdej lekcji do udzielenia odpowiedzi ustnych. Obejmują
one również 3 ostatnie lekcje.
2. Za odpowiedź będzie można uzyskać ocenę uzależnioną od prezentowanej przez ucznia
wiedzy i umiejętności. Uczeń może poprawić jedną odpowiedź w semestrze.
3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu półrocza (z wyjątkiem
zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych kartkówek). Musi to zgłosić
przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w swoim terminarzu, nie ma to jednak
wpływu na ocenę końcową.
4. Niezgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie ucznia pociąga za sobą wpisanie oceny
niedostatecznej.
6. Aktywność ucznia może być oceniana także za pomocą plusów – trzy plusy (w klasie IV),
cztery plusy (w klasie V, VI, VII i VIII) składa się na ocenę bardzo dobrą. Brak aktywności na
zajęciach, brak orientacji w zadaniach wykonywanych na lekcji bądź nieprzygotowanie do
lekcji może być oceniane jako minus –– trzy (w klasie IV), cztery (w klasie V, VI, VII i VIII)
minusy równa się ocenie niedostatecznej.
VII.SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O
POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
2. Uczeń jest informowany o ocenie cząstkowej w momencie jej wystawienia.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do
końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do
wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją ustnie uzasadnić.
5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach klasowych
oraz podczas „dni otwartych”.
6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel jest
zobowiązany wpisać w dzienniku elektronicznym grożące oceny niedostateczne.
Wychowawca klasy informuje o tym rodziców według zasad zapisanych w Statucie Szkoły.
7. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel jest
zobowiązany wpisać w dzienniku elektronicznym wszystkie przewidywane oceny
semestralne i końcoworoczne. Oceny przewidywane nie muszą być ocenami
klasyfikacyjnymi.

VIII. OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA
1. Uczeń pracuje na ocenę końcową (semestralną, końcoworoczną) cały rok.
2. Ocenę semestralną i końcoworoczną wystawiamy co najmniej z czterech ocen
cząstkowych (w tym minimum jednej pracy pisemnej) w klasie IV i co najmniej z sześciu
ocen cząstkowych (w tym minimum z dwu prac pisemnych) w klasie V, VI, VII, VIII.
3. Na ocenę końcową większy wpływ mają oceny cząstkowe z prac klasowych (zapisanych
czerwonym kolorem) oraz kartkówek (zapisanych zielonym kolorem) niż oceny cząstkowe za
pozostałe formy aktywności ucznia, które mogą podwyższyć lub obniżyć ocenę semestralną
lub końcoworoczną.
4. Ocena niedostateczna na koniec roku może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu
poprawkowego.
5. Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji jest nieklasyfikowany i aby uzyskać ocenę
semestralną lub końcoworoczną musi zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie ustalonym
przez dyrekcję szkoły, przed wyznaczoną komisją egzaminacyjną.
IX. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY.
WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
Wiedza:
• uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania,
• przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania
posiadanej wiedzy,
• posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata,
• zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska
oraz ich przyczyny i skutki,
• luki wiedzy jest w stanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu.
Umiejętności:
• przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności przewidziane programem i
dysponuje umiejętnościami, które pozwolą mu uzupełnić braki w dalszym procesie
uczenia się historii,
• umie nazywać fakty, wydarzenia, zjawiska,
• umie szeregować wydarzenia w czasie,
• dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem geograficznym,
• odczytuje dane kartograficzne,
• potrafi posługiwać się podręcznikiem,
• czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle.
Aktywność:
•

bierna postawa na lekcjach,

•
•

zachowuje się poprawnie na lekcjach, nie przeszkadza,
pracuje na lekcjach tylko pod nadzorem nauczyciela i z
pomocą kolegów.

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ
Wiedza:
• posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu
zadawalającym,
• nazywa poznane epoki i podaje ich cechy,
• rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty
roczne
przełomowych wydarzeń,
• rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych,
• rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii,
• pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń,
• w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela
potrafi je poprawić.
Umiejętności:
• uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności
przewidzianych programem o średnim stopniu trudności,
• posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, uzupełnionych o nowe
kompetencje,
• dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk,
• umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej,
• dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami,
• umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej,
• umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat.
Aktywność:
• bierze udział w pracy zespołowej,
• nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się sporadycznie.
WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ
Wiedza:
• uczeń opanował materiał przewidziany w programie,
• zna i rozumie większość pojęć,
• zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,
• rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski,
• odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i
literackich,

•
•
•

pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych,
zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata,
uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy.

Umiejętności:
• posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o nowe
kompetencje,
• porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni,
• selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi,
• wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je,
• umie samodzielnie czerpać wiedzę z różnych źródeł informacji i je
interpretować z różnorodnymi środkami dydaktycznymi,
• poprawnie posługuje się mapą,
• przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i
porównuje uzyskane informacje z innymi źródłami,
Aktywność:
• jest aktywny w czasie lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela
• zadania mu powierzone wykonuje
samodzielnie,

WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ
Wiedza:
• uczeń posiada zasób wiedzy określony programem
• zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów,
• zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badania
źródeł historycznych,
• pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich
uczestniczących,
• rozumie zmienność i ciągłość procesów,
• rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń.
Umiejętności:
• operuje wiedzą historyczną,
• korzysta z różnych źródeł informacji,
• porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność,
• samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem,
• formułuje i rozwiązuje problemy historyczne,
• wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów,
• potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny,

•
•
•

rozróżnia prawdę historyczną od fikcji,
zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych i
pisemnych,
przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie np. metody projektu.

Aktywność:
• czynnie uczestniczy w lekcjach, bierze udział w dyskusjach, debatach, grach
dydaktycznych na forum klasowym,
• wykonuje dobrowolnie zadania wykraczające poza program, zdobywając nową
wiedzę
i doświadczenia,
• wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością.
WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ
Umiejętności:
• Posiada wiedzę określomą programem oraz wykraczającą poza jego zakres np. w
odniesieniu do określonej epoki, kraju, zagadnienia.
• Zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza poznawany w czasie
lekcji.
• Uczeń nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez
nauczyciela, ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości.
• Wyraża samodzielny stosunek do określonych zagadnień z przeszłości używając
odpowiedniej argumentacji.
Aktywność:
• Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów ( w
czasie lekcji , w czasie pracy pozalekcyjnej )
• Bierze udział w konkursach wiedzy historycznej – odnosi w nich sukcesy.
• Potrafi nie tylko rozumować kategoriami przyczyny – skutki, ale potrafi także
powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji z
innych przedmiotów.

X. FORMY I METODY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ DLA UCZNIÓW O
OBNIŻONYM POZIOMIE EDUKACYJNYM.
1. Uczniowie z deficytem funkcji percepcyjno-motorycznych:
•
•
•
•

oceniamy i zauważamy nawet najmniejsze osiągnięcia ucznia
uczeń ma więcej czasu na przyswojenie nowych wiadomości
stosujemy pytania naprowadzające podczas odpowiedzi ustnych i pisemnych
wydłużamy limit czasowy podczas samodzielnych prac

•
•

zmniejszamy liczbę zadań
wykorzystujemy mapy, obrazy, plansze, tablice.

2. Uczniowie, u których stwierdzono wolniejsze tempo pracy:
•
•
•
•

stosujemy krótsze zadania i zmniejszamy ich liczbę
wydłużamy limit czasowy podczas prac samodzielnych
przybliżamy treści o których uczeń ma mówić
stosujemy pomocnicze pytania

3. Uczniowie z dysleksją rozwojową:
•
•
•
•
•
•

indywidualizujemy kryteria prac pisemnych
stosujemy proste jasne instrukcje, kilkukrotnie powtarzamy polecenia
zmniejszamy liczbę zadań
wzmacniamy pozytywne zachowania, zauważamy i oceniamy najmniejsze
osiągnięcia
wydłużamy limit czasowy podczas prac samodzielnych
dajemy możliwość ustnego zaliczania sprawdzianów i kartkówek.

4. Uczniowie z deficytem funkcji wzrokowo-słuchowej:
•
•
•
•

umożliwiamy uczniom siedzenie w pierwszej ławce
wykorzystujemy obrazy, tabele, plansze, mapy
kilkakrotnie powtarzamy jasne i proste instrukcje.
dostarczamy potrzebne materiały

5. Uczniowie z wadą wymowy:
•
•
•

umożliwiamy uczniom odpowiedzi ustne po zakończeniu lekcji
istotnie ograniczamy głośne czytanie ucznia na lekcji
wzmacniamy pozytywne zachowania, oceniamy, zauważamy drobne postępy
w nauce.

6. Uczniowie z obniżoną pamięcią trwałą:
•
•
•

unikamy „wyrywania” ucznia do odpowiedzi
informujemy uczniów o terminie odpowiedzi ustnych i zakresie
obowiązującego materiału
pomagamy w redagowaniu planu pracy związanego z danym obszarem
tematycznym

•
•
•
•
•

stosujemy pytania dodatkowe podczas odpowiedzi ustnych
dajemy więcej czasu na przyswojenie nowych wiadomości
ograniczamy zakres materiału do jednorazowego opanowania
wzmacniamy pozytywne zachowania, zauważamy najmniejsze postępy
w nauce
podejmujemy czynności prowadzące do utrwalenia niezbędnych wiadomości
i umiejętności

7. Uczniowie z dysgrafią i dysortografią:
•
•
•
•

dajemy możliwość odczytania pracy pisemnej
uwzględniamy głównie wartości merytoryczne prac pisemnych,
indywidualizujemy kryteria oceny
wydłużamy limity czasowe przewidziane na opracowanie wypowiedzi
pisemnych
mobilizujemy do kontynuowania pracy samokształceniowej nad utrwalaniem
reguł ortograficznych.

