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1. Uczeń przychodzi na lekcję historii z podręcznikiem oraz zeszytem przedmiotowym. 

 

2. Waga oceny 
Oceny uzyskiwane przez ucznia mają odpowiednią „wagę” przypisaną przez system Librus: 

 

Waga oceny 0,9 Waga oceny 0,1 

a) sprawdziany 

b) kartkówki 

c) odpowiedzi ustne 

d) aktywność 

a) prace domowe 

b) krótkie wypracowania napisane w domu 

c) prowadzenie zeszytu 

d) prowadzenie zeszytu ćwiczeń 

  

3. Ocenianie: sprawdziany i kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność, praca domowa 
100 % celujący 

90 – 99 % bardzo dobry 

75 – 89% dobry 

50 – 74% dostateczny 

30 – 49% dopuszczający  

0 – 29% niedostateczny 

W przypadku uczniów posiadających opinię  lub orzeczenie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej dopuszcza się odstępstwa od ww. progów procentowych.  

Kartkówki nie podlegają poprawie. Jeśli uczeń był nieobecny na kartkówce, powinien napisać ją 

lub odpowiedzieć ustnie na najbliższej lekcji. Kartkówki z 3 ostatnich lekcji mogą być 

niezapowiedziane. 

Sprawdziany są zapowiadane z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, ich termin oraz zakres 

jest wpisany w terminarz w dzienniku elektronicznym. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu 

powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Ocena ze sprawdzianu podlega 

poprawie w ciągu dwóch tygodni od podania ocen.  

Odpowiedzi ustne obejmują zakres 3 ostatnich lekcji, uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 

nieprzygotowań w ciągu półrocza.  

Aktywność na lekcji jest odnotowywana dzienniku elektronicznym w postaci „+”, za 5 plusów 

uczeń otrzymuje ocenę bdb z aktywności. W przypadku kiedy uczeń nie pracuje na lekcji, nie 

odpowiada na pytania otrzymuje „-”, za 5 minusów uczeń otrzymuje ocenę ndst z aktywności. 

Brak pracy domowej skutkuje „-”, za 5 minusów uczeń otrzymuje ocenę ndst z pracy domowej. 

Zeszyty ćwiczeń sprawdzane są co najmniej 1 raz w półroczu.  

Zeszyt przedmiotowy jest prowadzony przez ucznia, zapisywane są w nim notatki z lekcji.  

 

4. Nauka zdalna 
W okresie nauki zdalnej uczeń może otrzymać ocenę za wszystkie przejawy aktywności z 

wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Sprawdziany i kartkówki przeprowadzane są za 

pomocą wybranych narzędzi online. Odpowiedzi ustne realizowane są podczas lekcji online przy 

włączonej kamerze. Prace domowe są przesyłane w formie zdjęć wykonanych w domu ćwiczeń.  

 

5. Konkursy 
 Za udział w konkursach i uczestnictwo w projektach uczeń otrzymuje ocenę celującą.  

 

 

 

 


