
                          PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z historii 
  w KATOLICKIM LICEUM im. JANA PAWŁA II w Łodzi 

ROK SZKOLNY 2022/2023 KLASA III A 
 
           POZIOM PODSTAWOWY / 2 godz. tygodniowo / 
 

1. Nazwisko i imię: M. FORMEJSTER 
 

2. Realizowany program:  R. Śniegocki, Poznać przeszłość 

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Warszawa 2019 

  Nr dopuszczenia podręcznika 1021/3/2021 

 

3. Formy sprawdzania wiedzy: 

- do 3 kartkówek w semestrze; 

- do 2 sprawdzianów pisemne w semestrze (testy, prace klasowe) ; 

- dopuszcza się system „plusów „ ( 4 plusy -  ocena celujący) i „ minusów 

„(3 minusy - ocena ndst); 

„plusy” można otrzymać za: udział w lekcji, pracę w grupach; 

„minusy” można otrzymać za: nieprzygotowanie się do lekcji (dotyczy 

3 ostatnich tematów lekcyjnych) poza wcześniejszymi zgłoszonymi 

nieprzygotowaniami, pracę w grupach, pracę na lekcji; 

- uczeń może otrzymać oceny w skali 1-6 za posiadanie wiedzy historycznej 

lub za jej brak; 

- praca domowa może być oceniana w systemie plusów; 

- dopuszcza się możliwość wykonania pracy historycznej 

- praca dodatkowa dla chętnych np. poprowadzenie lekcji, prezentacje 

multimedialne – 1 w semestrze na wybrany przez ucznia i uwzględniony z 

nauczycielem temat historyczny; 

 
4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 
 - oceny ze sprawdzianów pisemnych uczeń może poprawić zgodnie z przyjętymi 

zasadami WSO; średnia ważona jest jedynie pomocą do wystawienia oceny 

uczniowi, ocena nie być niższa niż ta, która wychodzi ze średniej ważonej, ale 

nauczyciel będzie mógł  ją podwyższyć, biorąc pod uwagę wkład pracy i zrobione 

postępy; 

 

 -  2 razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie przed rozpoczęciem 

zajęć po wejściu do sali , nie dotyczy to ostatnich 2 tygodni przed zakończeniem 

semestru i końcem roku; 

 



- uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy sprawdzianów pisemnych, z których 

otrzymał 

ocenę dostateczną lub niższą w ciągu 2 tygodni od wpisania oceny lub w innym 

terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

- niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na II semestr; 
 

5.Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce: 

- wszystkie oceny są jawne, 

- rozmowy z rodzicami czasie konsultacji, a także w razie bieżących kłopotów 

ucznia z nauką lub w wypadku niskiej frekwencji na lekcjach; 
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podpis 


