
 

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach z EDB 

1. Oceny z EDB uczeń otrzymuje za: 

-Odpowiedzi ustne (trzy ostatnie tematy lekcyjne) 

-Aktywność ,praca na lekcji 

-Zadania domowe 

-Prowadzenie zeszytu (ocenie podlega również estetyka prowadzenia zeszytu), zeszytu ćwiczeń 

-Kartkówki  

2. Kartkówka to praca pisemna z trzech ostatnich lekcji, można ją przeprowadzić bez wcześniejszej 

zapowiedzi. Nauczyciel może również wybrać trzy dowolne lekcje, z których odbędzie się kartkówka 

(w tym wypadku jest ona wcześniej zapowiedziana). 

-Sprawdziany 

3. Sprawdziany  to praca pisemna, która obejmuje materiał z całego działu. Uczeń zostaje 

poinformowany o sprawdzianie z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian poprzedzony jest lekcją 

powtórzeniową. W przypadku nieobecności  ucznia podczas sprawdzianu, uczeń powinien  napisać 

sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela (poza lekcjami) - w przeciwnym razie uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne za odpowiedzi ustne, zadania domowe, 

kartkówki i sprawdziany można poprawić w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania oceny. 

Poprawy ocen odbywają się poza lekcjami historii. Do średniej wliczane są w takim przypadku 

obydwie oceny. Ocenę można poprawić tylko jeden raz. 

5.Procentowy rozkład punktów ze sprawdzianów i innych form pracy na poszczególne oceny  

100% - ocena celująca 

99 – 84% - ocena bardzo dobra 

83 – 67% - ocena dobra 

66 – 51% - ocena dostateczna 

50 – 33% - ocena dopuszczająca 

32 – 0% - ocena niedostateczna 

6. Nieprzygotowanie do zajęć: uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi swoje nieprzygotowanie przed 

lekcją : - dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie do zajęć obejmuje: - brak przygotowania do 

odpowiedzi ustnej, brak zeszytu przedmiotowego,zeszytu ćwiczeń, brak zadania domowego. 



 Nieprzygotowanie nie obowiązuje podczas lekcji powtórzeniowej, podczas sprawdzianu i 

zapowiedzianej kartkówki.  

7. Spisywanie (ściąganie) podczas sprawdzianów i kartkówek jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny 

niedostatecznej. 

8. Ocena śródroczna/roczna: 

 Na ocenę śródroczną składają się oceny otrzymane w pierwszym semestrze. Ocena roczna ustalana 

jest na podstawie ocen zdobytych w ciągu całego roku szkolnego. Minimalna liczba ocen w semestrze 

powinna być o 2 większa od tygodniowej liczby zajęć tygodniowych. Ocena śródroczna i roczna 

ustalana jest na podstawie średniej ważonej według następującego wzoru:  

Waga 3 – sprawdziany 

 Waga 2 – kartkówki  

Waga 1 – pozostałe oceny  

Oceny śródroczne i roczne wystawia się z pomocą średnich, jednakże ostateczną decyzję o ocenie 

podejmuje nauczyciel  

Zakres średnich wymaganych na poszczególne oceny śródroczne/roczne  

od 5,51 ocena celująca 

5,50 - 4,60 ocena bardzo dobra 

4,59 - 3,60ocena dobra 

3,59 – 2,60 ocena dostateczna 

2,59 – 1,75 ocena dopuszczająca 

1,74 – … ocena niedostateczna 

 

 

 

 

 


