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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Historia i teraźniejszość 

 
I. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

 
Przedmiotem oceny są: 

 

• prace pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki z ostatnich 3 lekcji; 

• stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych  

• wypowiedzi ustne: podczas odpytywania, prezentacje pracy własnej i grupy, udział w 

dyskusjach;  

• wytwory prac uczniów: prezentacje multimedialne, portfolia, plakaty, wykresy, 

katalogi, plansze, makiety itd.; 

• zadania domowe; 

• udział merytoryczny w dyskusji nad omawianym zagadnieniem,  

•  projekty indywidualne i grupowe. 

• prace wykonywane na zajęciach lekcyjnych; 

• prace wykonywane dodatkowo dla chętnych; 

•  przygotowanie prasówki dotyczącej aktualnych wydarzeń z Polski lub świata, 

• zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw); 

• aktywność i zaangażowanie na lekcjach; 

• aktywności pozalekcyjne uczniów np. udział w konkursach historycznych i wiedzy o 

społeczeństwie, wolontariacie itd. 

 

W poniższych przedmiotowych zasadach oceniania jest nie tylko wiedza, ale także 

postawa i aktywność. Oceniana jest przede wszystkim praca na lekcji, przygotowanie do 

zajęć (treści z ostatnich 3 lekcji),  sfera aktywności pozalekcyjnej, samodzielna inicjatywa, 

a nie wyuczenie się czegoś na pamięć. 

 

1. Zadawanie i ocenianie prac domowych 

 

- obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych; 

- uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania pracy domowej; 

- na zajęcia przynosić odpowiednie pomoce np. źródła historyczne nt. historii regionu, 

itd. 

- nauczyciel ma obowiązek wyznaczania odpowiedniego do trudności zadania czasu na 

jego realizację uwzględniając specyficzne problemy uczniów; 

- znak graficzny tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale 

nie sprawdził jej wartości merytorycznej; 

- nie odrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą oceny  

    niedostatecznej (jeżeli uczeń przed rozpoczęciem lekcji nie zgłosił nieprzygotowania), 

- ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas 

kontroli zeszytów przedmiotowych. 

 

 



2 

 

 

2. Stosowanie i ocenianie sprawdzianów (testów, kartkówek, prac domowych) 

 

a) Ogólne wytyczne  

 

- W ocenach bieżących stosować można dodatkowo jeden ze znaków „+” lub „-”, które 

informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), iż poziom opanowanych 

wiadomości i umiejętności jest wyższy („+”) lub niższy („-”) w stosunku do wymagań 

określonych dla danej oceny, jednak nie na tyle, aby uczeń otrzymał ocenę wyższą lub 

niższą;  

- przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nie dopuszcza się stosowania przy stopniu 

dodatkowych znaków - plusów i minusów;  

- ustala się, że wpis do dziennika elektronicznego przez nauczyciela 

 

b) kolor czerwony – sprawdzian, testy, 

c) kolor zielony – kartkówka 

d) kolor czarny – odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji i inne działania np. 

prezentacja multimedialna, projekty indywidualne i grupowe, działalność pozalekcyjna, 

konkursy  

 

- Inne oznaczenia w dzienniku elektronicznym z przebiegu pracy ucznia:  

a) „nb” – nieobecność,  

b) „np” – nieprzygotowanie,  

e) „+”, „–” – za aktywność;  

 

- Wszystkie oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji przebiegu nauczania w 

pełnym brzmieniu.  

- W razie nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 

6. Ocenianie bieżące 

 

- po każdym bloku tematycznym jest przeprowadzony sprawdzian osiągnięć szkolnych 

ucznia/uczennicy; 

- nauczyciel podaje uczniom zakres materiału na tydzień przed planowanym 

sprawdzianem, testem; 

- sprawdziany są zapowiadane i wpisywane do dziennika co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

- nauczyciel sprawdza i ocenia prace pisemne uczniów w terminie nie przekraczającym 

15 dni roboczych od daty napisania sprawdzianu, testu, a 7 dni roboczych od kartkówki; 

(do tych dni nie wlicza się dni nieobecności nauczyciela); 

- po przekroczeniu tego terminu nauczyciel nie może wystawić ocen niedostatecznych z 

danego sprawdzianu, testu oraz kartkówki (nauczyciel nie oddał w terminie) 

- sprawdziany, testy, kartkówki, ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe dla wszystkich 

uczniów; 
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- jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu/testu/kartkówki/ 

przystąpić do działań praktycznych z całą klasą, powinien to uczynić w terminie 

dwutygodniowym od daty ustania przyczyny nieobecności; nauczyciel na prośbę ucznia 

ma obowiązek ustalić dodatkowy termin 

- jeżeli uczeń - z przyczyn nieusprawiedliwionych - nie przystąpi do napisania 

sprawdzianu, testu, kartkówki w terminie dodatkowym ustalonym przez nauczyciela staje 

się to podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danego zakresu materiału; 

- sprawdzian z oceną niedostateczną można poprawić tylko jeden raz. Formę i termin 

poprawy ustala nauczyciel na prośbę zainteresowanego. Warunki i tryb poprawy 

sprawdzianów, zgodnie z § 37  pkt 5 ust. 5 i 7 statutu, określa PZO;  

- kartkówek/testów nie poprawiamy 

- przy czym w dzienniku elektronicznym zapisuje się obydwie oceny i obie są ważne – 

średnia arytmetyczna tych ocen jest oceną ze sprawdzianów; 

- formę i termin poprawy ustala nauczyciel na prośbę zainteresowanego; 

- oceny znajdują się w dzienniku elektronicznym i są jawne zarówno dla ucznia, jak i 

jego rodziców (prawnych opiekunów); 

- sprawdzone i ocenione sprawdziany, testy, kartkówki oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują na własną prośbę do wglądu podczas zebrań z rodzicami; 

- sprawdziany, testy, kartkówki są przechowywane przez nauczyciela do końca sierpnia 

roku szkolnego; 

- na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić – Statut Szkoły – WSO § 39 pkt 3 ust.14 

- sprawdziany, testy, kartkówki, dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności, 

egzamin klasyfikacyjny są sprawdzane wg normy: 

 

30% - ocena niedostateczna (1) 

31% - 50% - ocena dopuszczająca (2) 

51% - 70% - ocena dostateczna (3) 

71% - 90% - ocena dobra (4) 

91% - 99% - ocena bardzo dobra (5) 

100% - ocena celująca (6) 

 

- kartkówki sprawdzają wiedzę z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiedziane; 

- prace domowe, mogą być sprawdzane wyrywkowo (min. 2 w semestrze); 

-  za prace niesamodzielne (plagiaty) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- uczeń ma obowiązek nosić podręcznik (przynajmniej jeden podręcznik na ławkę), 

zeszyt przedmiotowy oraz pomoce do zajęć z historii i teraźniejszości  

- obowiązkowe jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego, w którym zawarte są notatki 

związane z tematem lekcji;  

- uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas nieobecności w szkole; 

- w semestrze uczeń może zgłosić na początku lekcji 1 nieprzygotowanie do zajęć, czyli 

2 w ciągu roku szkolnego – bez podania przyczyny. Uczniowie zgłaszają na początku 

lekcji po sprawdzaniu listy obecności przez nauczyciela (nie zgłoszenie skutkuje oceną 

niedostateczną);  

- Uczeń może otrzymać kilka ocen na lekcji; 
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- drugi minus (-) za aktywność skutkuje oceną niedostateczną 

- Oceny semestralne i roczne z historii i teraźniejszości są wystawiane według 

hierarchii  ocen  

 

a) sprawdzian, test  

b) kartkówka 

c) praca domowa, aktywność, prezentacja multimedialna, projekty indywidualne i 

grupowe, konkursy z historii i wiedzy o społeczeństwie, wolontariat  

d) notatka, drugie nieprzygotowanie, drugi („-”) za aktywność - 1 

 

- uczeń na 2 tygodnie przed zakończeniem I semestru i przed wystawieniem oceny 

rocznej nie może mieć uwzględnionego nieprzygotowania ze względu na wystawienie 

oceny; 

-  przy wystawianiu oceny rocznej wszystkie oceny są ważne z dniem rozpoczęcia roku 

szkolnego do dnia wystawienia oceny rocznej. 

 

W trakcie kształcenia na odległość  - ocenianie bieżące 

 

1) ocenianie odbywać się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego; 

2) uczniowie oceniani są na podstawie prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, 

pracy na lekcji, zadań domowych i aktywności konkursowych w szkole i poza 

szkołą. W trakcie kształcenia na odległość uczniowie są również oceniani za 

systematyczne wywiązywanie się z otrzymanych zadań. 

3) Za prace niesamodzielne (plagiaty) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

4) prace klasowe są zapowiadane i wpisywane do dziennika co najmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem; 

5) sprawdziany, testy (kartkówki) obejmujące materiał bieżący są zapowiadane i 

wpisywane do dziennika. 

6) ilość prac klasowych/sprawdzianów nie może być większa niż 1 w ciągu dnia 

i 3 w tygodniu dla klasy  

7) prace klasowe/sprawdziany powinny być sprawdzone i oddane uczniom 

w ciągu 10 dni roboczych od napisania, natomiast kartkówki w ciągu 5 dni 

roboczych (do tych dni nie wlicza się dni nieobecności nauczyciela, świąt); po 

przekroczeniu tego terminu nie można wystawić ocen niedostatecznych z danego 

sprawdzianu, testu oraz kartkówki; 

8) sprawdziany, kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; 

9) jeżeli z przyczyn losowych lub technicznych  uczeń nie może napisać 

sprawdzianu/kartkówki testu z całą klasą, powinien to uczynić w innym ustalonym 

z nauczycielem terminie. Informacja o nowym terminie powinna zostać zapisana w 

dzienniku elektronicznym w formie wiadomości lub uwagi. 

10) jeżeli uczeń - z przyczyn nieusprawiedliwionych - nie przystąpi do napisania 

pracy klasowej/sprawdzianu w terminie dodatkowym ustalonym przez nauczyciela 

staje się to podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danego zakresu 

materiału; 

11) poprawa sprawdzianów jest dobrowolna dla uczniów; uczeń ma prawo do 

jednej poprawy. Formę i termin poprawy ustala nauczyciel na prośbę 
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zainteresowanego. Warunki i tryb poprawy prac klasowych/sprawdzianów, zgodnie 

z § 37  pkt. 5 ust. 5 i 7 statutu, określa PZO;  

12) oceny znajdują się w dzienniku elektronicznym i są jawne zarówno dla 

ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); 

13) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić; 

a) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację 

odnoszącą się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej 

pracy, 

b) informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela powinna mieć 

charakter motywujący ucznia do dalszej prac, 

c) uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac 

pisemnych ucznia; 

14) przebieg pracy ucznia jest dokumentowany w: 

a) dzienniku lekcyjnym, 

b) arkuszach ocen. 

 

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

➢ nie później niż dwa  tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

końcoworocznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia oraz jego 

rodziców (prawnych opiekunów) przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych i wpisać przewidywaną ocenę 

do dziennika elektronicznego;  

➢ wpisanie ocen przewidywanych do dziennika elektronicznego uznaje się za 

poinformowanie  ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów); 

➢ śródroczna ocena niedostateczna z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa musi 

zostać poprawiona przez ucznia w terminie i na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela. 

 

8. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa; 

 

1) w razie braku akceptacji przewidywanej oceny uczeń może zwrócić się w formie 

pisemnej do nauczyciela danego przedmiotu z prośbą o ponowne sprawdzenie jego 

wiadomości i umiejętności najpóźniej na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej.  

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie; 

 

Warunkiem uzyskania zgody na poprawę jest: 

 

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia (z wyjątkiem zdarzeń losowych, np. 

udokumentowane choroby ucznia), 

b) obecność na wszystkich sprawdzianach pisemnych, 

c) systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

d) właściwy stosunek do obowiązków szkolnych; 
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2) nauczyciel może nie wyrazić zgody na dodatkowy sprawdzian wiadomości w 

razie niespełnienia w/w warunków; 

      3) uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny powinien wykazać się wiedzą z całego 

zakresu materiału realizowanego w roku szkolnym; 

4) dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności ma formę pisemną i nie może 

odbyć się później niż 3 dni przed zebraniem rady pedagogicznej; 

5) uzyskana w wyniku tego sprawdzianu ocena nie może być niższa od przewidywanej 

przez nauczyciela i jest ostateczna. 

6) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o osiągnięciach i zachowaniu 

uczniów przez dziennik elektroniczny i na zebraniach; 

 

9. Uczeń nieklasyfikowany 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu 

nauczania i ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.  

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.    

5. Egzaminy klasyfikacyjne zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki. 

Egzaminy te są przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44l ustawy o systemie 

oświaty.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami), jednak przeprowadza się go nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje sprawdzenie wiadomości z całego roku 

szkolnego.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z 

przedmiotów takich jak: moduły zawodowe, informatyka, i wychowanie fizyczne 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, ma prawo zdawać go w 
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terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ocena ustalona w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 44. ust. 2.  

12. Uczeń, który otrzymał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, roczną ocenę 

niedostateczną z zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

13. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa Ustawa z 

dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz. 1481 3 ze zmianami) 

oraz §15 Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U z 

2019 r. poz. 379). 

 
Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej 

Uczeń otrzymuje 

 ocenę celującą, jeżeli: 

– opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie 

programowej; 

– charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa; 

samodzielnie i twórczo sięga do rożnych źródeł informacji, analizuje je i wyciąga wnioski; 

– chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach w grupach; 

– bezbłędnie formułuje wnioski i broni swoich poglądów, sprawnie posługując się 

argumentami; 

– przejawia samodzielne inicjatywy dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów; 

– proponuje rozwiązania niestandardowe; 

– wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z 

przedmiotów pokrewnych; 

– wzorowo wywiązuje się z powierzonych zadań i ról; 

– odnosi sukcesy w konkursach historycznych i wiedzy o społeczeństwie zarówno w 

szkole, jak poza nią; 

– jest zawsze chętny do działania, spełnia się jako wolontariusz, np. bierze udział w 

debatach oksfordzkich, przygotowuje wybory do szkolnego samorządu, symulację 

wyborów, uczestniczy w akcjach organizowanych przez organizacje pozarzą- dowe (np. 

Kartka dla Powstańca, Światełko Pamięci czy akcja pisania listów w obronie 

bezprawnie uwięzionych organizo- wana przez Amnesty International); 

– potrafi zorganizować spotkanie np. ze świadkiem historii i wspólnie z nauczycielem je 

poprowadzić, przygotować scena- riusz ciekawego wyjścia tematycznego czy szkolnych 

obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych itp. 

– pomaga nauczycielowi w wyszukiwaniu ciekawych form aktywności obywatelskiej 

proponowanych przez władze państwo- we i samorządowe, organizacje pozarządowe 

oraz społeczności lokalne i włączaniu w nie klasy/szkoły. 

– cechuje go postawa otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 

 

bardzo dobrą, jeżeli: 

– opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie 

programowej; 

– charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa; 

– sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji; 
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– potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji; 

– chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracy w grupach; 

– właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów, posługując się argumentami; 

– wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych zadań i ról; 

– bierze udział w konkursach historycznych i wiedzy o społeczeństwie zarówno w szkole, 

jak poza nią; 

– wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z 

przedmiotów pokrewnych; 

– ma dużą wiedzę o historii regionu; 

– jest chętny do działania, spełnia się jako wolontariusz, np. bierze udział w debatach 

oksfordzkich, przygotowuje wybory do szkolnego samorządu, symulację wyborów, 

uczestniczy w akcjach organizowanych przez organizacje pozarządowe (np. Kartka dla 

Powstańca, Światełko Pamięci czy akcja pisania listów w obronie bezprawnie 

uwięzionych organizowana przez Amnesty International); 

– potrafi zainicjować ciekawe zadania związane z inicjatywami obywatelskimi dla 

zespołu klasowego; 

– cechuje go postawa otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 

 

dobrą, jeżeli: 

– opanował zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej 

w stopniu średnim; 

– zazwyczaj charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i 

zespołowa; 

– potrafi korzystać z większości poznanych w czasie lekcji źródeł informacji; 

– często uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych/grupowych; 

– poprawnie formułuje wnioski i broni swoich poglądów; 

– odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań i ról; 

– zna najważniejsze wydarzenia i postacie z dziejów regionu; 

– próbuje wykorzystywać wiedzę nie tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale 

również z przedmiotów pokrewnych; 

– zawsze chętnie uczestniczy w życiu szkoły i różnych aktywnościach proponowanych 

przez nauczyciela, czasami sam je inicjuje. 

– włącza się w wolontariat. 

 

dostateczną, jeżeli: 

– opanował zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej 

w stopniu poprawnym; 

– czasami pracuje niesystematycznie i niezbyt chętnie podejmuje pracę indywidualną, 

grupową lub zespołową; 

– potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; 

– rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowych/grupowych; 

– czasami poprawnie formułuje wnioski; 

– ma problemy z obroną swoich poglądów; 

– stara się wywiązywać się z powierzonych mu zadań; 

– zna niektóre wydarzenia i postacie z dziejów regionu; 
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– na ogół chętnie uczestniczy w życiu szkoły i różnych aktywnościach proponowanych 

przez nauczyciela, czasami sam je inicjuje. 

– czasami podejmuje działania jako wolontariusz. 

 

dopuszczającą, jeżeli: 

– opanował zakres wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej 

na poziomie elementarnym; 

– nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez 

nauczyciela; 

– nie pracuje w grupie ani w zespole zadaniowym; 

– nie formułuje własnych wniosków; 

– przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności; 

– rzadko wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

– rzadko uczestniczy w debatach, dyskusjach punktowanych; 

– nie jest wolontariuszem. 

 

niedostateczną, jeżeli: 

– nie opanował podstawy programowej nawet na poziomie elementarnym; 

– nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowej wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w podstawie 

programowej; 

– nie podejmuje prób samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów; 

– nie wyraża chęci współpracy z nauczycielem i innymi uczniami; 

– nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

– nie bierze udziału w debatach, dyskusjach punktowanych itp.; 

– nie wyraża chęci poprawy niezaliczonych partii materiału (np. ocen ze sprawdzianów 

czy prac terminowych); 

– nie jest zainteresowany wolontariatem. 

 

Dokonując ewaluacji pracy ucznia na przedmiocie HIT są uwzględniane jego 

możliwości indywidualne i zdolności.  

 

1. Dotyczy to szczególnych uzdolnień i predyspozycji oraz potwierdzonych badaniami 

dysfunkcji.  

A) uczeń o wysokim stopniu zdolności będzie wkładał mniej wysiłku w pracę, 

dlatego stworzone są mu lepsze warunki rozwoju - sytuacja dydaktyczna adekwatna 

do jego możliwości intelektualnych.  

B) oceniając ucznia mniej zdolnego, z dysfunkcjami, dokonuję oglądu osiągnięć, 

dostosowując sytuację ewaluacji, aby posiadane dysfunkcje nie wpływały na 

stopień szkolny. 

C) nauczyciel uwzględnia indywidualne wymagania z orzeczenia PPP dla 

ucznia w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
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wymaganiom (poniżej metody i formy pracy z uczniem) – poniżej metody i 

formy pracy 
 

 

III. METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM  

 

CZYTANIE - DYSLEKSJA  

 

➢ uwzględniać mniejsze możliwości ucznia dyslektycznego w zakresie czytania niż 

możliwości przeciętnie zdolnego ucznia  

➢ nie odpytywać z głośnego czytania przy całej klasie, zwłaszcza tekstu, którego 

uczeń nie ćwiczył  

➢ pozwalać na przygotowanie tekstu do oceny  

➢ korygować błędy poprzez właściwą prezentację, nie poprzestając na zachęcie do 

powtórnego prawidłowego odczytania  

➢ zwracać uwagę na tempo i technikę czytania oraz na poziom rozumienia tekstu  

➢ nie przyśpieszać tempa czytania  

➢ zezwolić na korzystanie z prezentacji multimedialnej 

 

PISANIE – DYSORTOGRAFIA 

  

➢ uwzględniać mniejsze możliwości w zakresie pisania ucznia dyslektycznego niż 

możliwości przeciętnie zdolnego ucznia  

➢ unikać demonizowania ortografii  

➢ uzmysławiać praktyczną wartość korzystania z zasad ortograficznych  

➢ wyrabiać u ucznia nawyk pracy w domu ze słowniczkiem ortograficznym 

➢ zwracać uwagę na częstotliwość i rodzaj błędów w pisaniu, śledzić ich dynamikę, 

by móc docenić każdą poprawę  

➢ zwiększać limit czasu na pisanie sprawdzianów  

 

PISANIE - STRONA GRAFICZNA PISMA (DYSGRAFIA)  

 

➢ indywidualnie traktować ucznia leworęczne i z obniżoną sprawnością motoryczną 

ze względu na niski poziom estetyczny zeszytów  

➢ zastąpić niektóre sprawdziany pisemne indywidualnymi sprawdzianami ustnymi 

bądź pisaniem na komputerze 

➢ dopuścić możliwość wykonania prac pisemnych przy użyciu komputera  

 

METODY i FORMY 

 

➢ stosować metody aktywizujące  

➢ wspomagać zapamiętywanie, angażując wzrok, słuch, dotyk, ruch oraz włączając 

kojarzenie  

➢ odwoływać się do różnych emocji, na przykład poprzez stosowanie ćwiczeń 

praktycznych  

➢ utrwalać materiał w dłuższym czasie, stosując więcej powtórzeń  
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➢ dostosować ilość czasu potrzebnego do wykonania zadania do tempa pracy ucznia  

➢ w klasie podczas czytania lub przepisywania tekstu zadawać uczniowi 

dyslektycznemu odpowiednio krótszy fragment  

➢ nie „wyrywać” uczniów dyslektycznych do natychmiastowej odpowiedzi, ponieważ 

mają trudności z szybkim przypomnieniem sobie nazw, dat, terminów, słówek z 

języków obcych  

➢ łączyć sprawność czytania ze zrozumieniem i pisania  

➢ pomagać uczniom w wyławianiu z tekstu istotnych treści, uczyć notowania ich  

➢ często sprawdzać zeszyty i poprawność zapisów prac domowych  

➢ ilość zadawanych prac dostosować do możliwości ucznia  

➢ robić krótkie przerwy lub zmieniać rodzaj aktywności podczas zajęć  

➢ posadzić je blisko siebie, aby lepiej koncentrowało uwagę, aby móc je obserwować i 

pomóc mu w razie potrzeby   

➢ dopuścić w pewnych sytuacjach możliwość np. udostępnić uczniowi prezentację z 

lekcji  

 

SPOSOBY OCENIANIA  

 

➢ stosować wobec ucznia z dysleksją rozwojową łagodniejsze kryteria oceniania w 

zakresie tych sprawności i umiejętności, które sprawiają mu szczególne problemy  

➢ uwzględniać różne czynniki wpływające na jakość pracy  

➢ udzielać informacji zwrotnej na temat postępów w nauce, poziomu przyswajania 

wiedzy, sfer wymagających dodatkowej pracy  

➢ ocena powinna dotyczyć głównie poprawności wypowiedzi ustnych i strony 

merytorycznej prac pisemnych  

➢ często sprawdzać wiadomości ustnie 

➢ uwzględniać wszystkie osiągnięcia ucznia na przedmiocie edukacja dla 

bezpieczeństwa  

➢ nagradzać nie tylko za efekty pracy, ale również doceniać włożony wysiłek  

➢ oceniać prace dodatkowe wychodzące poza podstawowe wymagania  

➢ nie omawiać błędów w obecności całej klasy  

➢ nie obniżać ocen z prac pisemnych za „brzydkie pismo”, jeśli wynika ono z 

mniejszej sprawności motorycznej rąk 

 

UCZEŃ Z NIEDOSŁUCHEM, SŁABOSŁYSZĄCY 

 

➢ uczeń siedzi blisko nauczyciela 

➢ zwrócić uwagę, aby nie zasłaniać twarzy 

➢ mowa nauczyciela wyraźna, nieco powolniejsza 

➢ formułować krótkie, jasne zdania 

➢ łagodzić sytuacje stresowe 

➢ ułatwić rozumienie mowy poprzez podsunięcie tematu, który jest przedmiotem 

rozmowy (drobne wskazówki dodatkowe, słowo kluczowe, które ma główne 

znaczenie w danej rozmowie) 

➢ sprawdzić rozumienie przekazanych treści słownych, w razie potrzeby udzielić 

dodatkowych wyjaśnień i naprowadzeń np. w formie graficznej 
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➢ zachęcać do wypowiadania się na określone tematy prostymi zdaniami 

➢ pozostawić uczniowi większą ilość czasu na sformułowanie wypowiedzi lub 

wykonania zadania   

➢ mobilizować zachętą i pochwałą do systematycznego pokonywania trudności, 

chwalić w obecności grupy 

➢ uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, 

który będzie na sprawdzianie, kartkówce 

➢ podczas pracy nauczyciel upewnia się, czy uczeń zrozumiał pytania   

➢ przez nauczyciela sprawdzane są zwartości merytoryczne a nie błędne wynikające z 

niesłyszenia 

 

UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY 

 

➢ uczeń siedzi przy tablicy – naprzeciwko  

➢ sala lekcyjna dobrze oświetlona 

➢ tekst z prezentacji multimedialnej połączony z komentarzem słownym nauczyciela 

➢ uczeń korzysta z zeszytu z pogrubiona linia 

➢ wydłużony czas pisania 

➢ może korzystać z książki mówionej 

➢ uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, 

który będzie na sprawdzianie, kartkówce 

➢ wydłużyć czas pracy na zajęciach praktycznych 

 

UCZEŃ PRZEWLEKLE CHORY 

 

➢ zorganizować pomoc koleżeńską 

➢ wzmacniać poczucie wartości, motywować do wysiłku 

➢ eksponować jego osiągnięcia i pozytywne cechy 

➢ umożliwienie uczniowi do zaliczenia mniejszych partii materiału 

➢ uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, 

który będzie na sprawdzianie, kartkówce 

➢ wydłużyć czas pracy na zajęciach praktycznych 

 

UCZEŃ ZE SPECTRUM AUTYZMU  

(W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA) 

 

➢ dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia miejsce nauki i proces nauczania 

➢ do ucznia kierować proste, jasne polecenia 

➢ używać prostego, jednoznacznego języka, unikać ironii, dowcipów, przenośni 

(chyba, że uczeń je prawidłowo rozumie) 

➢ zwracać się bezpośrednio do ucznia 

➢ zwrócić uwagę na porządek w czasie pracy 

➢ ograniczyć nadmiar bodźców 

➢ chwalić ucznia na wycieczkach szkolnych, w szkole za najmniejszy kontakt z każdą 

osobą 

➢ oczekiwać od ucznia przestrzegania zasad panujących w szkole 
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➢ zachęcać ucznia do korzystania pomocy dydaktycznych 

➢ wydłużenie czasu i zmniejszenie ilości pytań na sprawdzianach, kartkówkach 

➢ uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, 

który będzie na sprawdzianie, kartkówce 

➢ wydłużyć czas pracy na zajęciach praktycznych 

 

UCZEŃ Z ADHD 

 

➢ stworzyć uczniowi system zasad, wprowadzić reguły obowiązujące w grupie 

➢ stosować krótkie i jasne upomnienia 

➢ mówić o swoich emocjach i uczuciach a nie o złym uczniu 

➢ podzielić dłuższe czynności na etapy 

➢ pracować nad wyciszaniem negatywnych zachowań 

➢ docenić ucznia za niewielkie osiągnięcia 

➢ pozwolić uczniowi, aby był odpowiedzialny np. przy uruchomieniu projektora 

➢ nie karać, ale konfrontować ucznia z konsekwencjami 

 

 


	Przedmiotowe Zasady Oceniania

