
Sposoby  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki 

i tryb uzyskania wyższej  niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z historii w kl. IV 

 

1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  uczniów: 
 sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedza 

je lekcja powtórzeniowa i informacja o zakresie materiału, są omawiane, 

 kartkówki (max. z 3 ostatnich lekcji), nie muszą być zapowiadane, 

 odpowiedzi ustne (max. z 3 ostatnich lekcji), 

 zadania domowe, 

 aktywność, 

 praca w grupie, 

 zadania indywidualne wykonywane podczas lekcji, 

 prezentacje multimedialne, 

 prace dodatkowe wykraczające poza program (np. w ramach konkursów), 

 

 

2. Kryteria oceny odpowiedzi ustnej i pisemnej: 

                  - poziom merytoryczny (umiejętności doboru i zakres treści, wyjaśnienie i opisywanie 

                    wydarzeń historycznych, prawidłowe datowanie wydarzeń historycznych, poprawne       

                    stosowanie terminów i nazw historycznych) 

                 -  poprawność, kultura wypowiedzi 

                 -  samodzielność ucznia. 

3. Prawo ucznia do:                 

                 - do jednego nieprzygotowania (np.) do lekcji w półroczu odnotowanego w dzienniku 

                     (nieprzygotowanie jest zgłaszane na początku lekcji), nie wykorzystane  

                     np. w jednym półroczu nie skutkuje przeniesieniem go na drugie półrocze. 

 

4. Obowiązki ucznia do: 

 zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana  roczna ocena 

klasyfikacyjna, 

 napisanie zaległych sprawdzianów i kartkówek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

jeżeli nieobecność dotyczy tylko jednej lekcji (na której był pisany sprawdzian), uczeń pisze 

zaległy sprawdzian na pierwszej lekcji historii po przyjściu do szkoły, 

 poprawa ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i karkówek w ciągu dwóch tygodni  

            od oddania prac w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

 przygotowanie do lekcji (podręcznik, zeszyt przedmiotowy),  

 uzupełnienie zapisów lekcji w zeszycie przedmiotowym, które powstały w wyniku 

nieobecności w szkole,  

 terminowe i samodzielne wykonywanie zadań domowych i innych prac zleconych  

            przez nauczyciela (braki będą odnotowane w dzienniku). 

 

 

5. Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena są określone w Statucie szkoły,                   

    Rozdział 8 – Wewnątrzszkolne ocenianie s. 50 – 51. 
 

 

 

 

                

 


