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1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a. sprawdzian wiedzy i umiejętności  

b. prezentacja (uczestnictwo w wyjeździe kółka historycznego) 

c. odpowiedź 

d. zeszyt z bieżącymi notatkami  

2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a. sprawdzian wiedzy i umiejętności  5 

b. prezentacja  6 

c. odpowiedź  5 

d. zeszyt  4 

3. Minimalna liczba ocen do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z 

możliwością uwzględnienia przydziału godzin. 

Przy dwóch godzinach zajęć w tygodniu, uczeń powinien uzyskać w semestrze minimum trzy oceny: 

a. ze sprawdzianu, 

b. z kartkówki lub odpowiedzi, 

c. z prezentacji lub zeszytu. 

              Przy trzech godzinach zajęć w tygodniu, uczeń powinien uzyskać w semestrze minimum pięć ocen. 

4. Termin napisania sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej odnotowanej w postaci daty w e-dzienniku 

w przypadku nieobecności w ciągu 2 tygodni (14 dni) od dnia powrotu ucznia do szkoły; 

Po terminie określonym powyżej, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu lub nie zgłosi się do odpowiedzi 

oznaczonej datą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

W przypadku dłuższej nieobecności ucznia niż dwa tygodnie, sposób nadrobienia zaległości ustalany jest 

indywidualnie. 

5. Zgłaszanie nieprzygotowań. 

Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje cztery nieprzygotowania przy dwóch godzinach zajęć 

w semestrze lub sześć nieprzygotowań przy trzech godzinach zajęć, do wykorzystania w ciągu 

całego roku szkolnego, co zostanie odnotowane w e-dzienniku w kolumnie „np”. 

6. Średnia przy wystawianiu ocen na zakończenie semestru lub roku szkolnego 

1,5 i wyżej – dopuszczający 

2,5 i wyżej – dostateczny 

3,5 i wyżej – dobry 

4,5 i wyżej – bardzo dobry 

Ocenę celującą można uzyskać przy średniej powyżej 5,0 bez posiadania oceny celującej za prezentację lub 

powyżej 4,75 przy posiadaniu oceny celującej za prezentację. Ocena za prezentację pomaga w uzyskaniu 

oceny wyższej przy średniej o 0,75 wyższej od oceny wyjściowej np. przy średniej 2,75 jest dobry, przy 3,75 

bardzo dobry. 

7. Zgłaszanie się do odpowiedzi 

Dopuszcza się zgłaszanie do odpowiedzi ustnej wyłącznie w ciągu miesiąca września. Za dobrą i 

wyczerpującą odpowiedź można otrzymać ocenę 5+ 

 

 


