
 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne z historii w klasach 4,5,6,7,8 w Szkole Pod-

stawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 
 

 

I. Szczegółowe zasady oceniania uczniów   

 

1. Sprawdziany  i prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wy-

przedzeniem i obejmują podany przez nauczyciela zakres. 

 

2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie i pracy klasowej musi uzupełnić zaległe  prace 

pisemne w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w przeciwnym razie otrzy-

muje ocenę niedostateczną. 

 

3. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia), uczeń jest zobowią-

zany nadrobić zaległości w przeciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. W 

przypadku krótszej nieobecności zasada ta nie obowiązuje. 

 

4. Sprawdziany i prace klasowe napisane na ocenę niedostateczną  muszą być popra-

wione w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania prac. W przeciwnym razie uczeń 

traci możliwość poprawy. 

 

5. Możliwa jest również poprawa oceny ze sprawdzianu i pracy klasowej innej niż 

ocena niedostateczna. Poprawa musi nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty wpi-

sania oceny do dziennika. Ocenę poprawioną zapisuje się obok oceny niesatysfakcjo-

nującej. Podczas wystawiania oceny semestralnej lub rocznej uwzględniane są obie 

oceny. W sytuacji gdy uczeń nie stawi się na uzgodniony z nauczycielem termin, traci 

możliwość poprawy. Nie poprawiamy ocen z kartkówek, ale każdy uczeń ma prawo 

wybrać jedną kartkówkę w semestrze którą chce poprawić.  

Możliwa jest również poprawa oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej. Poprawa 

musi nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty wpisania oceny do dziennika. Ocenę 

poprawioną zapisuje się obok oceny niesatysfakcjonującej. Podczas wystawiania 

oceny semestralnej lub rocznej uwzględniane są obie oceny. W sytuacji gdy uczeń nie 

stawi się na uzgodniony z nauczycielem termin, traci możliwość poprawy. 

 

6. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza nieprzygotowania do lekcji (brak 

zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi). 

Nie ma możliwości poprawy oceny z odpowiedzi. 

 

7. Uczeń, który spisał swoje zadanie domowe oraz ten, który dał je spisać otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 

8. Praca niesamodzielna podczas sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych lub 

pisemnych może być automatycznie oceniona na ocenę niedostateczną, bez możliwo-

ści poprawy. 



 

 

 

9. Wszystkie oceny wstawione przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego oraz 

każda uwaga zapisana w zeszycie powinna być podpisana przez rodzica / opiekuna 

dziecka. 

 

 

10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczenio-

wych. 

 

11. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” (praca samodzielna na lekcji, częste 

zgłaszanie się na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań na lekcji). Za 5 „plusów” 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. A za 3 „minusy” ocenę niedostateczną. 

 

12. Nauczyciel może zmienić przewidywaną ocenę na semestr lub koniec roku szkol-

nego, jeśli wynik prac pisemnych przeprowadzonych po wystawieniu ocen będzie 

różnił się średnio o jedną ocenę . 

 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania - klasa 4 

 

 

Forma Częstotliwość w roku szkolnym 

Sprawdziany 2 - 6 

Kartkówki 2 - 8 

Odpowiedzi ustne  

lub 

 

 

Odpowiedzi w formie pisemnej 

1 - 4 ( pytanie uczniów na plusy 5 plusów to ocena bar-

dzo dobra z odpowiedzi 3 minusy ocena niedostateczna z 

odpowiedzi) 

i 

1 - 8 

Zadania domowe 2 - 8 

Aktywność na lekcji: praca samodzielna na  bieżąco 

Przygotowanie do lekcji  na bieżąco 

Praca dodatkowa dla chętnych np. plakat 1 - 4 

 

 

 

 

 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania - klasa 5 

 

 



 

 

Forma Częstotliwość w roku szkolnym 

Sprawdziany 3 - 7 

Kartkówki 2 - 14 

Odpowiedzi ustne  

 

lub 

 

pisemne 

2 - 8 ( pytanie uczniów na plusy lub minusy, 5 plusów  to 

ocena bardzo dobra z odpowiedzi, 3 minusy ocena nie-

dostateczna z odpowiedzi) 

 

2 - 8 

Aktywność na lekcji: praca samodzielna na bieżąco 

Zadanie domowe 4 - 8 

Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

Praca dodatkowa dla chętnych np. prezentacje, plakat 1 - 4 

 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania - klasa 6 

 

 

Forma Częstotliwość w roku szkolnym 

Sprawdziany 2 - 8 

Kartkówki 4 - 12 

Odpowiedzi ustne  

 

lub 

 

 pisemne 

2 - 6 ( pytanie uczniów na plusy 5 plusów to ocena  bar-

dzo dobra z odpowiedzi, 3 minusy to ocena niedostate-

czna z odpowiedzi) 

 

1 - 6 

Zadania domowe 4 - 8 

Aktywność na lekcji ( praca samodzielna na lekcji) na bieżąco 

Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

Praca dodatkowa dla chętnych (plakaty, prezentacje) 1 - 4 

 
 

 
 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania - klasa 7 

 

 

Forma Częstotliwość w roku szkolnym 

Sprawdziany 4 - 7 



 

 

Kartkówki 4 - 12 

Odpowiedzi ustne  

lub 

 

 

 pisemne 

2 -8 ( pytanie uczniów na plusy 5 plusów do ocena bar-

dzo dobra z odpowiedzi, 3 minusy to ocena niedostate-

czna z odpowiedzi) 

 

1 - 8 

Zadania domowe 4 - 8 

Aktywność na lekcji, praca samodzielna na lekcji  na bieżąco 

Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

Praca dodatkowa dla chętnych (plakaty, prezentacje) 1 - 4 

 
 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania - klasa 8 

 

 

 
Forma Częstotliwość w roku szkolnym 

Sprawdziany 2 - 8 

Kartkówki 4 - 14 

Odpowiedzi ustne  
 
lub 
 

 
 pisemne 

1 - 8 pytanie uczniów na plusy 5 plusów do ocena 

bardzo dobra z odpowiedzi, 3 minusy to ocena 

niedostateczna z odpowiedzi) 
 

 
 1 - 8 

Zadania domowe 2 - 8 

Aktywność na lekcji (praca na lekcji) na bieżąco 

Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

Praca dodatkowa dla chętnych np. plakaty, 

prezentacje 
1 - 4 
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