
 

   Przedmiotowy system oceniania na lekcjach historii (hit) i wiedzy o społeczeństwie                            

1. Każda ocena jest  jawna dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Wszystkie stopnie szkolne są wystawiane w skali: od 1 (niedostateczny) do 6 (celujący). 

3.Dłuższe formy pisemne typu: prace klasowe, sprawdziany sumujące są  zapowiadane z 

minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zostają zapisane w dzienniku lekcyjnym (Vulcan). 

Nauczyciel określa dla uczniów zakres obowiązującego materiału.  

4. Po poinformowaniu uczniów o ocenach z pracy klasowej nauczyciel wyznacza jeden 

termin testu poprawkowego (dotyczy to również uczniów, którzy nie pisali  w pierwszym 

terminie z powodów usprawiedliwionej nieobecności). Poprawa ocen niedostatecznych  jest 

obowiązkowa, a w przypadku ocen wyższych fakultatywna. Dopuszcza się także możliwość 

poprawy sprawdzianów w razie nieobecności usprawiedliwionej. Odbywa się w terminie 

określonym  przez nauczyciela (na konsultacjach).  

5. Jeżeli ocena z  poprawki jest wyższa od oceny pierwotnej, wpisuje się ją w miejsce  

poprzedniej oceny. W pozostałych przypadkach nauczyciel pozostawia w dzienniku  

niepoprawioną ocenę. 

6. Uczeń może poprawiać daną pracę klasową maksymalnie w terminie do kolejnej pracy 

klasowej. 

7.Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w pierwszym terminie z powodów nie-

usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek napisać go na pierwszej lekcji, na której jest 

obecny. Nie przysługuje mu prawo pisania pracy klasowej (sprawdzianu) poprawkowej. 

8. Kartkówki (krótkie formy pisemne) nie muszą być zapowiadane. Zwyczajowo dotyczą one 

trzech ostatnich lekcji.  

9. Oryginały prac pisemnych muszą być udostępnione uczniom do wglądu niezwłocznie po 

dokonaniu ich oceny, aby wiedzieli,  co zostało wykonane dobrze, a co jest do poprawy. 

10. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (prawnym 

opiekunom) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych 

konsultacji. 

11. Za aktywność podczas zajęć lub jej brak uczeń może otrzymywać niezależne plusy (+) lub 

minusy (-).  Sześć plusów skutkuje oceną celującą, cztery minusy – niedostateczną (waga 1).  

12. Uczeń jeden raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania 

przyczyny (nie dotyczy zajęć, na których odbywa się praca klasowa lub sprawdzian 

sumujący). Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku zajęć. Przez brak przygotowania do 

lekcji rozumie się: brak zeszytu, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do  

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, itp. W przypadku przedmiotów 

realizowanych w wymiarze co najmniej 3 godzin tygodniowo, nauczyciel może zwiększyć 

liczbę zgłaszanych nieprzygotowań do dwóch w semestrze. 

13. Uczeń ma prawo nie być poddany sprawdzeniu bieżących wiadomości w każdej formie, 

z wyjątkiem prac klasowych, sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. Z tego prawa 

korzysta w dniu, w którym jego numer w dzienniku jest identyczny ze “szczęśliwym 

numerkiem”. “Szczęśliwy numerek” to jedna z liczb od 1 do 37 losowana każdego dnia przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Szczególnym “szczęśliwym numerkiem” jest symbol 

“100%”, który oznacza możliwość korzystania z powyższego prawa przez wszystkich 

uczniów w szkole. 

14. W stosunku do uczniów klas pierwszych obowiązuje zasada niestawiania ocen 

niedostatecznych w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego. 

15. Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy (ćwiczeń). 

16. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 



 


