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Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności wg. podstawy programowej z historii, 

historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i 

podstawy przedsiębiorczości dla szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego 

oraz aktywności ucznia. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz warunki 

uzyskania oceny wyższej niż proponowana zostały omówione na lekcji. 

 

FORMY PRACY I KONTROLI [w klamrowych nawiasach podano wagi ocen] 

 
Sprawdziany ( w tym powtórkowe) w semestrze odbędą się co najmniej dwa 

sprawdziany, które zostaną zapowiedziane 2 tygodnie przed ich terminem. Poprawa 

sprawdzianu jest obowiązkowa dla ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną ze 

sprawdzianu (poprawę pisze na zajęciach dodatkowych) [waga oceny: 3/kolor czerwony] 

Uczeń poprawia sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną w przeciągu dwóch 

tygodni od momentu oddania przez nauczyciela – termin ustala nauczyciel; 

Diagnoza końcoworoczna – [waga 3/kolor szary(Dark Grey)] 

Odpowiedzi ustne – 3 ostatnie lekcje [waga: 2/kolor błękitnyi(Ligh Sky)] 

Kartkówki – mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi, zawsze będą obejmować 

materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów lekcji [waga oceny: 2/kolor zielony]; 

Aktywność - za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje „+”, zebranie sześciu plusów 

owocuje uzyskaniem oceny celującej [waga oceny: 1/żółty]; 

W czasie trwania semestru można w zależności od ilości godzin w tygodniu zgłosić 

nieprzygotowanie (brak zadania domowego, nieopanowanie bieżącego materiału). Za 

trzecie i kolejne nieprzygotowanie się do lekcji uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Zadania domowe – brak zadania równoznaczny jest z oceną 

niedostateczną (jeśli przekracza dwa nieprzygotowania) [waga oceny: 1/biały]; 

Prezentacja multimedialna – [waga: 2/Limonkowy(Green Yellow)] 

Zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń – podlega sprawdzeniu kompletność podanego 

na lekcji materiału; 

• uczeń zobligowany jest do systematycznego uzupełnienia brakującego materiału ( w 

ciągu tygodnia po nieobecności tygodniowej) 

• zadanie długoterminowe – praca, na której przygotowanie uczeń będzie miał dłuższy 

okres czasu. [waga oceny: 2/różowy(light pink)]; 

Konkursy przedmiotowe i tematyczne(kolor niebieski/blue): 



• udział w konkursie – zgodnie z ustaleniami nauczyciela [waga oceny: 1/]; 

• sukcesy w konkursach – laureat lub finalista konkursów, olimpiad [waga oceny: 3] 

 
Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Szczegółowy tryb postępowanie znajduje się w 

WSO. 
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Skala procentowa Ocen: Ocena: 

0% - 39% Niedostateczny (1) 

40% - 45% Dopuszczający minus (-2) 

46% - 50% Dopuszczający (2) 

51% - 54% Dopuszczający plus (+2) 

55% - 60% Dostateczny minus (-3) 

61% - 65% Dostateczny (3) 

66% - 69% Dostateczny plus (+3) 

70% - 75% Dobry minus (-4) 

76% - 80% Dobry (4) 

81% - 84% Dobry plus (+4) 

85% - 89% Bardzo dobry minus (-5) 

90% - 94% Bardzo dobry (5) 

95% - 97% Bardzo dobry plus (+5) 

98% - 100% Celujący (6) 
 

Ocena roczna jest oceną końcową podsumowującą pracę i wiedzę z uwzględnieniem ocen z 

1 semestru. 


