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Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA  

– klasy 2D, 2E, 3A, 3C, 3F 

  

1. Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z WSO opisanym 

w Statucie Liceum Ogólnokształcącego nr III. 

2. Oceny cząstkowe z historii i społeczeństwa uzyskuje uczeń poprzez następujące formy 

sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 sprawdzian z większej partii materiału 

 kartkówka 

 zadanie domowe 

 większa praca pisemna przygotowywana w domu (recenzja, referat, analiza i interpretacja 

dzieła, prezentacja itp.) 

 aktywność na lekcji – ustne odpowiedzi na zadane pytania, głos w dyskusji, praca           

w grupach 

Ponadto dodatkową ocenę (bardzo dobry/celujący) może uzyskać uczeń za dobrowolny 

udział w olimpiadzie lub w konkursach związanych  z przedmiotem.  

3. Oceny cząstkowe zawierają znaki plus i minus zgodnie z WSO.  

4. Trzy znaki plus zamieniane są na ocenę bardzo dobry. 

5. Kategorie i atrybuty ocen cząstkowych: 

o sprawdzian – waga 3, atrybut „licz do średniej” 

o sprawdzian – poprawa – waga 2, w tym wypadku waga poprawianego 

sprawdzianu zostaje obniżona i ma również wagę 2, atrybut „licz do średniej” 

o kartkówka – waga 2, atrybut „licz do średniej” 

o zadanie domowe – waga 1, atrybut „licz do średniej” 

o większa praca pisemna przygotowywana w domu – waga 2, atrybut „licz do 

średniej” 

o aktywność – waga 1, atrybut „licz do średniej” 

o udział w olimpiadzie lub konkursie związanym z przedmiotem 

i  zakwalifikowanie do etapu centralnego olimpiady lub etapu wojewódzkiego 

konkursu – waga 3, atrybut „licz do średniej” 

6. W przypadku, gdy uczeń osiąga znaczące wyniki w olimpiadzie lub konkursie 

związanym z przedmiotem - otrzymuje ocenę semestralną ( I lub II semestr) celujący. 

7. Ocena końcowa może być wyższa od prognozowanej, jeżeli uczeń brał udział                  

w konkursach lub olimpiadach związanych z przedmiotem. 

8. Uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – z wyjątkiem 

zapowiedzianych sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek oraz terminowych prac 

pisemnych. 

9. Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu, jeżeli uzyskał ocenę niedostateczną lub 

dopuszczającą. Uczeń może poprawiać sprawdzian tylko raz. Uczeń poprawia ocenę       

ze sprawdzianu w uzgodnionym z nauczycielem terminie – nie później niż dwa tygodnie 

od otrzymania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej. 



10. Kartkówki z ostatnich 2 – 3 lekcji  mogą być niezapowiadane. Uczeń nie może 

poprawiać oceny z kartkówki. 

11. Jeżeli uczeń opuścił lekcję na której był zapowiedziany sprawdzian lub zapowiedziana 

kartkówka, lub termin oddania większej pracy pisemnej przygotowanej w domu 

otrzymuje ocenę „0” zgodnie z WSO. Uczeń uzgadnia z nauczycielem termin napisania 

w/w sprawdzianu/kartkówki/większej pracy pisemnej przygotowanej w domu                  

– w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

12. Jeżeli uczeń pisał sprawdzian lub kartkówkę niesamodzielnie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

13. Jeżeli uczeń napisał pracę pisemną (recenzja, referat, analizę i interpretację dzieła) 

niesamodzielnie (praca została skopiowana z Internetu) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

14. Uczeń może otrzymać ocenę celującą ze sprawdzianu, jeżeli uzyskał co najmniej 91 % 

punktów oraz rozwiązał poprawnie dodatkowe zadania oznaczone gwiazdką.  

15. Oceny z prac pisemnych ustalane są wg następującej zasady: 

o 0 % -  40 % ocena niedostateczna 

o 41% – 50% ocena dopuszczający 

o 51 % - 74 % ocena dostateczny 

o 75 %  - 90 % ocena dobry 

o 91% - 100 % ocena bardzo dobry 

o powyżej 100 % ocena celujący 

16. Uczeń ma obowiązek sprawdzać informacje umieszczane w dzienniku elektronicznym 

dotyczące historii i społeczeństwa. 

  

 


