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Formy kontroli wiedzy i umiejętności ucznia na lekcjach historii: 

 

Forma kontroli ucznia podlegająca ocenie z historii  

Prace klasowe zgodnie z planem wynikowym, zazwyczaj po każdym dziale lub 

większej partii materiału 

4 

Sprawdziany powyżej trzech ostatnich tematów realizowanych na lekcji 3 

Kartkówki do trzech tematów realizowanych na lekcji 2 

Praca ze źródłem historycznym, karta pracy, 2 

Odpowiedź ustna do trzech tematów realizowanych na lekcji 2 

Zadania domowe długoterminowe 2 

Zadania domowe 1 

Aktywność na lekcji 1 

 

 

Zasady obowiązujące na lekcji historii 

 

1. Prace klasowe są obowiązkowe. Nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć pracę klasową, 

podobnie jak sprawdzian, z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisać ją do dziennika. Praca klasowa, 

sprawdzian jest formą obowiązkową. Uczeń ma obowiązek ją zaliczyć w trybie uzgodnionym z 

nauczycielem w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

 

2. Kartkówka jest formą niezapowiedzianą sprawdzenia wiadomości. Uczeń ma obowiązek zaliczyć 

nienapisaną kartkówkę na następnej lekcji lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Nauczyciel może odstąpić od obowiązku zaliczania kartkówki. 

 

3. Nieobecność ucznia na obowiązkowej formie oceniania odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym 

przez zaznaczenie ( 0). Po ocenieniu ucznia w miejsce ( 0) wpisuje się uzyskaną ocenę. 

 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej, sprawdzianu 

w ciągu 2 tygodni od jej oddania w trybie uzgodnionym przez nauczyciela. 

 

5. Uczeń, który celowo unika przystąpienia do zaległej pracy pisemnej w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Ma prawo ją poprawić na ogólnie przyjętych 

zasadach. 

 

6. Uczeń, który próbuje w sposób nieuczciwy uzyskać ocenę pozytywną, otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

 

7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji tyle razy w semestrze ile razy w 

tygodniu ma lekcję historii ( raz lub dwa). Nieprzygotowanie uczeń zgłasza po sprawdzeniu przez 

nauczyciela obecności . Zasada ta nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzenia wiadomości i 

lekcji powtórzeniowych. W przypadku, gdy uczeń nie jest przygotowany do lekcji a nie zgłosił tego 

faktu, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 



8. Nieusprawiedliwione niczym nieprzygotowanie do lekcji trzecie i kolejne, skutkuje oceną 

niedostateczną. 

 

9. Podczas lekcji nauczyciel ocenia aktywność  i zaangażowanie ucznia w proces lekcji – trzy plusy 

równoznaczne są z oceną bardzo dobrą. 

 

10. Na koniec semestru nie ma prac zaliczeniowych. 

 

11. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym powinny się znajdować zapisy 

tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych  i pisemnych prac domowych. Zeszyt powinien być 

prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole powinien go uzupełnić. 


