
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z HISTORII I E-WOS-u 

 

PSO z historii i e-wos-u, opracowany został na podstawie: 

Programu  nauczania,  Podstawy Programowej  oraz Wewnątrz Szkolnego Systemu 

Oceniania 

l.   PSO obejmuję ocenę: 

- wiadomości 

- umiejętności 

- postaw ucznia 

2.   Przewidywane formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

      a)  wypowiedzi pisemne (sprawdziany lub testy) przeprowadzane po zakończeniu każdego    

działu (zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem); 

      b)  wypowiedzi ustne (pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu); 

      c) kartkówki - sprawdzają stopień opanowania materiału z trzech ostatnich lekcji lub 

stopień przygotowania do lekcji; 

      d) aktywność na zajęciach (udział w dyskusji w czasie lekcji, praca w grupie, 

wyszukiwanie informacji ze środków przekazu); 

      e)   aktywność w szkole i poza szkołą (udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach,   

olimpiadach: COPTIOSH, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym itd.); 

      f)   prace domowe; 

      g)   opracowanie referatu, prezentacji lub pokazu (przygotowanie i wygłoszenie);  

      h)   wykonanie pomocy dydaktycznej; 

      i)  prasówki 

3.    Procentowy przelicznik ocen na sprawdzianach w formie testu lub pracy maturalnej: 
                           0  -  29% -    ndst 

                         30  -  50% -    dop 

                         51  -  74% -     dst 

                         75  -  89% -     db 

                         90  -  100%   -   bdb 

  

 
 
 
 



Procentowy przelicznik ocen na sprawdzianach i kartkówkach: 
                           0  -  39% -    ndst 

                         40  -  49% -    dop 

                         50  -  74% -     dst 

                         75  -  89% -     db 

                         90  -  100%   -   bdb 

odpowiedzi wykraczające poza wiadomości na ocenę  bardzo dobrą- ocena celująca 

 

4.    Sprawdzian pisemny 

       a)   zapowiadany jest co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

       b)  jeżeli uczeń był nieobecny (dłuższy czas- powyżej 3 dni) w dniu pisania sprawdzianu 

ma obowiązek zaliczenia go  w ciągu dwóch tygodni; (w wyjątkowych sytuacjach 

termin ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu), jeżeli nie zgłosi się, aby 

napisać sprawdzian w  powyższym terminie, to zalicza go (forma pisemna lub ustna) 

na następnej lekcji po upływie terminu. 

       c) jeżeli uczeń nie był nieobecny tylko w dniu pisania sprawdzianu jest zobowiązany                  

do zaliczenia go (forma pisemna lub ustna)  na następnej lekcji, 

        d) uczeń ma obowiązek  poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu  pisemnego w 

terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny (w wyjątkowych sytuacjach termin 

ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu). 

        e) jeżeli uczeń nie zaliczy któregoś ze sprawdzianów podsumowujących dział materiału 

na ocenę pozytywną to zostanie obniżona ocena  na koniec semestru bądź roku 

szkolnego, 

         

5.  Kartkówka  

       a) może być niezapowiedziana; pisana jest maksymalnie z trzech ostatnich tematów, 

       b) może być przeprowadzona w każdej części lekcji. 

6.  Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie tematy.  

7. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania: 

a)   sprawdzianów do dwóch tygodni. 

b)  prac pisemnych i arkuszy maturalnych do trzech tygodni. 

8. Ocena semestralna i roczna obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony. Aby uzyskać 

ocenę pozytywną śródroczną i końcowo roczną z przedmiotu uczeń jest zobowiązany                 

do posiadania oceny pozytywnej z obydwu zakresów (nowa podstawa programowa). 



9. Na zakresie podstawowym i rozszerzonym ucznia obowiązuje wiedza zawarta                             

w podręczniku i podana przez nauczyciela na lekcji. 

 10.  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za l semestr uczeń jest zobowiązany                      

ją poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem.                            

11. Uczeń, który korzysta w czasie sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej                                  

z niedozwolonych pomocy otrzymuje  ocenę niedostateczną. 

        (możliwość poprawy takiej pracy tylko za zgodą nauczyciela) 

12.  Jeżeli z przyczyn niezależnych od klasy lub nauczyciela praca pisemna nie może się 

odbyć w ustalonym terminie wówczas sprawdzian odbywa się na najbliższej lekcji. 

13.  W przypadku uzyskania przez ucznia tytułu finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady 

przedmiotowej otrzymuje on automatycznie ocenę celującą na koniec roku (przy wypełnieniu 

wszystkich wymogów przynajmniej w zakresie podstawowym) 

14.  PSO może ulec modyfikacjom. 

 
 


