
Przedmiotowy system oceniania (PSO) z historii 

1. PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), w którym 
przyjęte są następujące formy oceniania z historii, ich waga oraz kolor użyty w 
dzienniku Librus. 
 
L.p. Nazwa formy waga kolor 

1 Sprawdzian/test 3 czerwony 

2 Kartkówka 2 zielony 

3 Odpowiedź 1 zielony 

4 Zadanie domowe 1 żółty 

5 Aktywność, zadania domowe dodatkowe, 
oceny za uzbierane +/- 

1 niebieski 

6 Prezentacja tematu, wystąpienie 2 szary 

 
2. W semestrze przysługują 3 nieprzygotowania do lekcji tzw. „minusy” obejmujące: 

brak zeszytu przedmiotowego, brak zadania domowego, brak zeszytu ćwiczeń, brak 
podręcznika. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkować będzie oceną 
niedostateczną. Uczeń może również otrzymywać „plusy” za pozytywne zachowania 
na lekcji obejmujące: aktywne zgłaszanie się, chętne wywiązywanie się z 
powierzonych zadań etc. Uzyskanie sześciu „plusów” jest jednoznaczne z oceną 
celującą. 

3. Uczniowi przysługuje 3 nieprzygotowania do zajęć / semestr, zgłasza je wówczas na 
początku lekcji jeśli nie przyswoił materiału z ostatnich 3 lekcji. W przypadku 
zgłoszenia takiego nieprzygotowania uczeń zwolniony jest z odpowiedzi ustnej i 
niezapowiedzianej kartkówki a nauczyciel zaznacza w dzienniku ”np.” 
Nieprzygotowanie do zajęć nie obejmuje wcześniej zapowiedzianych kartkówek, 
sprawdzianów czy testów. 

4. Sprawdziany i prace dodatkowe obowiązkowe, które z przyczyn losowych nie zostały 
wykonane uczeń musi uzupełnić w ciągu 2 tygodni. Po przekroczeniu tego terminu 
nauczyciel może wezwać ucznia do napisania zaległej pracy w dowolnym terminie. 

5. Każdą ocenę uczeń może poprawia w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela, 
po lekcjach. Otrzymane oceny z poprawy są wpisywane do dziennika i wliczane do 
średniej ważonej.  

6. Ocena semestralna wystawiana jest w oparciu o wyliczoną średnią ważoną wszystkich 
ocen cząstkowych uzyskanych w semestrze. Ocena wystawiana jest na podstawie 
poniższej skali : 
Ustalenie ocen semestralnych, rocznych 

od 5,5 celujący 

od 4,6 bardzo dobry 

od 3,6 dobry 



od 2,6 dostateczny 

od 1,6 dopuszczający 

 
 Obowiązuje następująca skala ocen. 
OCENA SKALA PROC WARTOŚĆ 

OCENY 
OCENA SKALA PROC.  WARTOŚĆ 

OCENY 
ndst 0 – 30% 1 db - 68-72% 3,75 
ndst + 31 -34% 1,5 db 73-77% 4 
dop- 35-39% 1,75 db + 78-82% 4,5 
dop 40–44% 2 bdb- 83-85% 4,75 
dop + 45-49% 2,5 bdb 86-90% 5 
dst - 50-54% 2,75 bdb + 91-94% 5.5 
dst 55-60% 3 cel - 95-96% 5,75 
dst + 61-67% 3,5 cel 97-100% 6 

 
 

7. Sytuacje nie wynikające z PSO będą podlegały regulaminowi WSO i Statutowi 
Szkoły. 
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