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1. Jawność oceniania: 

1) Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania  

2) Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.  

3) Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.  

4) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców/prawnych opiekunów.  

5) Sprawdzone i oceniane testy, sprawdziany, kartkówki nauczyciel udostępnia uczniom na 

lekcjach, a jego rodzicom na życzenie w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.  

6) Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.  

7) Oceny są zapisywane w dzienniku, a oceny z odpowiedzi ustnej w zeszycie przedmiotowym 

ucznia.  

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. 
1) Nauczyciel na podstawie orzeczenia lub opinii Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Częstochowie dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia, u 

którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 

 

3. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 

Lp. Forma Ranga 

(waga) 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności po zakończeniu rozdziału 5 

2. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji 4 

3. Odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji 3 

4. Aktywna praca i zaangażowanie w osiąganie celów na zajęciach 

edukacyjnych 

2 

5. Praca domowa 1 

6. Realizacja projektu edukacyjnego 3 

7. Udział w konkursach o tematyce historycznej 

 sukces na szczeblu powiatowym 

 sukces w województwie 

1 

10 

20 

 

4. Sprawdziany wiadomości i umiejętności: 

1) Sprawdziany wiadomości i umiejętności/ testy muszą być zapowiadane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem (zapis w dzienniku lekcyjnym). Uczniowie otrzymują 

oceniony sprawdzian do wglądu w ciągu dwóch tygodni od dnia jego napisania. 

2) Uczeń nieobecny na sprawdzianie posiadający usprawiedliwienie, pisze go w terminie 

ustalonym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do 

szkoły. 

3) Uczeń nieobecny na sprawdzianie nie posiadający usprawiedliwienia, pisze go w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, przy czym nie ma już prawa do poprawy sprawdzianu. 

4) W trakcie sprawdzianu/kartkówki uczeń zobowiązany jest do zachowania dyscypliny i 

samodzielnej pracy. W przypadku prób kontaktowania się z kolegami, podpowiadania sobie 

lub spisywania z kartki kolegi, nauczyciel ma prawo do przerwania pracy ucznia i wstawienia 

oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 



5. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny  w okresie do dwóch tygodni od wystawienia jej przez 

nauczyciela. Poprawa ma miejsce w terminie i formie ustalonym z nauczycielem. Poprawiona, 

ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną obu ocen. 

6. Skala ocen:  

1) obowiązuje tradycyjna skala ocen od 1 do 6:  

a) 1 – niedostateczny (jeśli uzyska od 0% do 29% punktów możliwych do uzyskania),  

b) 2 – dopuszczający (jeśli uzyska od 30% do 49% punktów możliwych do uzyskania), 

c) 3 – dostateczny (jeśli uzyska od 50% do 74% punktów możliwych do uzyskania),  

d) 4 – dobry (jeśli uzyska od 75% do 89% punktów możliwych do uzyskania),  

e) 5 - bardzo dobry (jeśli uzyska od 90% do 97% punktów możliwych do uzyskania), 

f) 6 – celujący (jeśli uzyska od 98% do 100% punktów możliwych do uzyskania).  
2) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie ocen z użyciem plusów i minusów. 

3) Oprócz ocen uczeń może otrzymać plus (+) lub minus (-) za aktywność, przygotowanie do lekcji 

lub wykonanie zadania domowego. Za każde trzy plusy otrzymuje się ocenę bardzo dobrą 

(waga 1), za każde trzy minusy otrzymuje się ocenę niedostateczną (waga 1). 

6. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania: uczeń ma prawo trzy razy w półroczu zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to sprawdzianu i kartkówki). Nieprzygotowanie należy 

zgłosić na początku lekcji (zanim nauczyciel zacznie pytać lub sprawdzać pracę domową). 

7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie prac domowych. Uczeń ma obowiązek 

samodzielnie i systematyczne prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz odrabiać prace domowe. W 

przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych jest zobowiązany uzupełnić brakujące 

zapisy w zeszycie. 

8. Wystawianie ocen śródrocznych i rocznych.  

1) W oparciu o oceny cząstkowe (z uwzględnieniem ich wagi) nauczyciel wystawia uczniowi ocenę 

śródroczną lub roczną. 

2) Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę ocenę śródroczną (waga 5). 

3) Ocena szkolna odpowiada średniej ważonej ocen cząstkowych zgodnie z poniższą tabelą; 

 

Ocena szkolna (śródroczna lub roczna) Wartość średniej ważonej 

Celujący 5,3 i powyżej 

Bardzo dobry 4,51– 5,29 

Dobry  3,51– 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny  1,50 

 


