
Zasady i formy sprawdzania oraz oceniania wiedzy uczniów z  historii, historii i społeczeństwa, 
wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii 

w praktyce 
1. Ocenie podlegają: prace klasowe, kartkówki, odpowiedź z bieżących tematów, prace domowe w tym długoterminowe, 
praca na lekcji, aktywność, udział w konkursach, praca na rzecz społeczności szkolnej (WOS). 
2. Uczeń ma obowiązek posiadania na każdej lekcji : podręcznika,  zeszytu, przyborów do pisania. 
3.  Nieobecność na lekcji nie zwalnia ze znajomości tematu realizowanego na lekcji oraz odrobienia pracy domowej (chyba, 
że uczeń był chory minimum 1 tydzień i jego nieobecność jest usprawiedliwiona). 
4. Uczeń ma prawo raz (WOS) bądź 2 razy (historia oraz historia i społeczeństwo) w ciągu semestru zgłosić 
nieprzygotowanie bez podania powodu. Powinien zrobić to pisemnie na początku lekcji. Każde kolejne zgłoszenie 
nieprzygotowania powoduje wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej.  
W klasach  realizujących historię i WOS w zakresie rozszerzonym – dwa lub trzy nieprzygotowania (w zależności od 
ramowego planu nauczania). 
5. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień uczeń może zgłosić nieprzygotowanie usprawiedliwione. Powinien zrobić 
to także pisemnie na początku lekcji. Niezgłoszenie nieprzygotowania  w takiej sytuacji  uznane jest przez nauczyciela za 
przygotowanie do lekcji. 
6. Historia oraz historia i społeczeństwo – 5 plusów to ocena bardzo dobra,  z WOS-u 3 plusy  to ocena bardzo dobra                       
z aktywności. 
7.  Prace klasowe zapowiadane są  z minimum  tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem oraz wpisem                    
w dzienniku elektronicznym. 
8. Jeśli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, w Librusie zostaje odnotowany zapis bz (brak zadania) z wagą 0.Jeżeli uczeń 
był nieobecny minimum tydzień i jest to nieobecność usprawiedliwiona, ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w ciągu                  
2 tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku nieobecności krótszej uczeń powinien napisać sprawdzian na pierwszej lekcji, 
na której jest obecny. Jeżeli uczeń odmawia napisania sprawdzianu, bo jest nieprzygotowany, nauczyciel pozostawia zapis 
bz z wagą 0. 
 9. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić raz. Poprawa odbywa się w ciągu dwóch tygodni po informacji o ocenie. Termin 
poprawy wyznacza nauczyciel. Do dziennika wpisywane są obie oceny.  
10 .Prace ucznia są archiwizowane w szkole do końca roku szkolnego i udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom. 
11.Kartkówki  i odpowiedź ustna obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane. O możliwości 
poprawy decyduje nauczyciel. 
12.Liczba zdobytych punktów ze sprawdzianów i kartkówek jest liczona procentowo i odpowiada to następującym ocenom: 

-0%-34%-niedostateczny 

-35%-50%-dopuszczający 

-51%-75%-dostateczny 

-76%-89%-dobry 

-90%-100%-bardzo dobry  
(98% -100% celujący przy dużych sprawdzianach) 

13. Ocenę semestralną wystawia się przynajmniej z trzech ocen cząstkowych. 
14. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej jest tzw. średnia ważona  obliczana na podstawie poniższych 
wag: 
- sprawdzian, sukces w konkursie co najmniej wojewódzkim  – waga  x 5 
- sprawdzian diagnostyczny (w zakresie próbnego egzaminu maturalnego) – waga x 5 
- sprawdzian dyrektorski w LO – waga x 4 

-poprawa sprawdzianu, kartkówka, praca projektowa zaprezentowana na forum klasy, sukces w konkursie    
międzyszkolnym  - waga x 3 
 - praca domowa, odpowiedź z bieżącego materiału, aktywna praca na lekcji, analiza tekstu, prace dodatkowe  -  waga x 1 
Nauczyciel może wprowadzić inne kategorie, wynikające z bieżącej pracy (np. szczególna aktywność). 
15.Średnia ważona odpowiada następującym ocenom : 
Poniżej i 1,71 -niedostateczna 

Od 1,71 - dopuszczająca 

Od 2,66 - dostateczna 

Od 3,51 -dobra 

Od 4,51 -bardzo dobra 
Od 5,31 –celująca 
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest uzyskanie przez ucznia średniej ważonej: 1,71 lub wyższej 
oraz pozytywnych ocen ze sprawdzianów/prac klasowych obejmujących swoim zakresem  przynajmniej połowę 
zrealizowanego materiału nauczania.  
Nauczyciel może podwyższyć ocenę śródroczną i roczną jeżeli uczeń systematycznie przygotowuje się do lekcji, starannie 
odrabia prace domowe i zadania zlecone na lekcji. 
16.Na ocenę końcową uczniowie pracują przez cały okres. Nie można poprawiać wszystkich ocen pod koniec półrocza. 
Obowiązuje zatem termin do dwóch tygodni na poprawę sprawdzianu od momentu oddania go przez nauczyciela. 
17.Uzyskanie niedostatecznej oceny rocznej skutkuje zdawaniem egzaminu poprawkowego z materiału realizowanego                
w ciągu całego roku szkolnego.  


