
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 

(OD DNIA 25.03.2020 r. NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA) 

 

1.Ucznia obowiązuje zeszyt przedmiotowy i podręcznik. 

2. Uczeń będzie otrzymywał od nauczyciela poprzez e-mail lub program Zoom pozostałe materiały, 

konieczne do realizacji i zaliczenia materiału( karty pracy, linki do filmów, prezentacji, zabaw 

dydaktycznych) 

3. Uczeń pracuje na bazie: epodreczniki.pl, gdzie pod każdym tematem zamieszczone są polecenia i 

zadania do wykonania. 

4. Zaliczanie poszczególnych prac pisemnych( zadania domowe w zeszycie, karty pracy, referaty, 

prezentacje itp.) będzie się odbywać na bieżąco, w terminie ustalonym wspólnie przez nauczyciela i 

uczniów( kontakt na messengerze). 

5. Oceniana będzie również aktywność podczas zajęć on line. 

6. Dla chętnych uczniów przewidziane są zadania dodatkowe, ponadprogrmowe( referaty, 

prezentacje, recenzje z filmów o tematyce historycznej) zaproponowane przez nauczyciela. 

7. Każda pisemna praca przesłana przez ucznia będzie posiadała informację zwrotną, dotyczącą 

poprawności wykonanego zadania. 

8. Podstawowa forma kontaktu z uczniem to messenger( każda klasa ma utworzoną grupę wraz z 

nauczycielem), natomiast forma kontaktu z rodzicem to przede wszystkim e-dziennik, e-mail,  także 

messenger czy w wyjątkowych sytuacjach rozmowa telefoniczna. 

9. Oceny semestralne(roczne) ucznia wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen. 

10. Również poprzez e-mail,program  Zoom, e- dziennik  i messenger uczniowie będą otrzymywać 

materiał do udziału w konkursach przedmiotowych, m.in. W pogoni za indeksem (przygotowanie 

do etapu rejonowego). 

 

Forma aktywności Waga 

Konkursy 6-10 

Aktywność na zajęcia online 3 

Obowiązkowe prace pisemne w 

formie kart pracy, zadań 

domowych w zeszycie; zadania 

wykonywne na bazie 

epodreczniki.pl 

2-5( w zależności od poziomu trudności) 

Dodatkowe prace pisemne 6 

 

 

    

Skala oceniania                  % Średnia ważona Ocena 

  (5,75:6,00) 6 

bardzo dobry 91 – 100 % (4,75:5,74) 5 

dobry 75 – 90 % (3,75:4,74) 4 

dostateczny 50 – 74 % (2,75 : 3,74) 3 

dopuszczający 33 – 49 % (1,75 : 2,74) 2 

niedostateczny 0 – 32 % ( 0 ; 1,74  ) 1 



 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  

(OD DNIA 25.03.2020 r. NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA) 

 

1.Ucznia obowiązuje zeszyt przedmiotowy i podręcznik. 

2. Uczeń będzie otrzymywał od nauczyciela poprzez e-mail lub program Zoom pozostałe materiały, 

konieczne do realizacji i zaliczenia materiału( karty pracy, linki do filmów, prezentacji, zabaw 

dydaktycznych) 

3. Uczeń pracuje na bazie: epodreczniki.pl, gdzie pod każdym tematem zamieszczone są polecenia i 

zadania do wykonania. 

4. Zaliczanie poszczególnych prac pisemnych( zadania domowe w zeszycie, karty pracy, referaty, 

prezentacje itp.) będzie się odbywać na bieżąco, w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

5. Oceniana będzie również aktywność podczas zajęć on line. 

6. Każda pisemna praca przesłana przez ucznia będzie posiadała informację zwrotną, dotyczącą 

poprawności wykonanego zadania. 

7. Podstawowa forma kontaktu z uczniem i rodzicem to przede wszystkim e-dziennik, e-mail,  także 

messenger. 

8. Oceny semestralne(roczne) ucznia wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen. 

 

 

Forma aktywności Waga 

Konkursy 6-10 

Aktywność na zajęcia online 3 

Obowiązkowe prace pisemne w 

formie kart pracy, zadań 

domowych w zeszycie; zadania 

wykonywne na bazie 

epodreczniki.pl 

2-5( w zależności od poziomu trudności) 

Dodatkowe prace pisemne 6 

 

 

    

Skala oceniania                  % Średnia ważona Ocena 

  (5,75:6,00) 6 

bardzo dobry 91 – 100 % (4,75:5,74) 5 

dobry 75 – 90 % (3,75:4,74) 4 

dostateczny 50 – 74 % (2,75 : 3,74) 3 

dopuszczający 33 – 49 % (1,75 : 2,74) 2 

niedostateczny 0 – 32 % ( 0 ; 1,74  ) 1 

 


