
 

WŁASNA HISTORIA I KULTURA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NIEMIECKIEJ                    
Przedmiotowy System Oceniania w klasie VI 

 

I ZASADY OCENIANIA 

 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu, teczki z kartami pracy oraz gromadzenia w niej 

materiałów informacyjnych otrzymanych od nauczyciela. 

 3. Uzupełnianie kart pracy oraz pisanie semestralnych testów kontrolnych/kartkówek są 

obowiązkowe.  

4. Testy/kartkówki są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

 5. Uczeń zobowiązany jest do uczciwej pracy na lekcji. Jeżeli podczas prac kontrolnych (wybrane 

karty pracy, testy semestralne) uczeń pracuje niesamodzielnie i nieuczciwie, nauczyciel odbiera mu 

kartkę przed upływem wyznaczonego czasu. 

 6. Każdą ocenę za postępy w nauce uczeń może poprawić. Poprawa w formie ustnej lub pisemnej 

następuje w czasie do 2 tygodni od dnia otrzymania oceny. Poprawa jest dobrowolna.   

 7. Po dłuższej nieobecności ucznia w szkole, nauczyciel daje mu odpowiedni czas na nadrobienie 

zaległości oraz przedłuża termin poprawy oceny.  

8. Podczas oceniania nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Bierze pod uwagę 

opinie i orzeczenia wydane np. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W przypadku uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w nauce zasady oceniania mogą ulec zmianie. 

 

 II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

 • karty pracy,  

• testy semestralne/kartkówki: np. testy wyboru (ABCD), testy typu PRAWDA – FAŁSZ, uzupełnianie 

tekstów z lukami, 

 • prowadzenie teczki z materiałami informacyjnymi,  

• aktywność na lekcjach,  

• wypowiedzi/prace utrwalające i poszerzające wiedzę, np. referaty, prace plastyczne lub 

prezentacje multimedialne,  

• zadania dodatkowe,  

• udział w konkursach związanych z własną historią i kulturą.  

 

III SKALA OCENIANIA TESTÓW KONTROLNYCH/KARTKÓWEK 



100 % - celujący (6)                                                                                                                                                

99 % - 89 % bardzo dobry (5)                                                                                                                                  

88 % - 71 % dobry (4)                                                                                                                                              

70 % - 50 % dostateczny (3)                                                                                                                                    

49 % - 30 % dopuszczający (2)                                                                                                                           

29% - 0 % niedostateczny (1)  

 

III. KRYTERIA OCEN 

 celujący (6) Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program nauczania: 

• uczeń posiada szeroką wiedzę na tematy historyczne i kulturoznawcze, 

• szczegółowo rozumie przeczytany lub usłyszany tekst, potrafi go streścić, 

• poprawnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe zadania, 

• bezbłędnie i estetycznie uzupełnia karty pracy, 

• komplementuje w teczce wszystkie otrzymane materiały, 

• otrzymuje celujące i bardzo dobre oceny z prac kontrolnych, 

• W atrakcyjny sposób prezentuje i przekazuje swoją wiedzę innym, 

• jest zaangażowany w pracę na lekcjach, 

• uczestnicy w konkursach związanych z własną historią i kulturą. 

bardzo dobry (5) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w programie 

nauczania:   

• bardzo dobrze zna poznane na lekcjach fakty/wydarzenia/postacie, itp.                                       

• jego odpowiedzi są prawidłowe,  

• potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego lub usłyszanego tekstu,  

• prawidłowo i estetycznie uzupełnia karty pracy, 

• kompletuje w teczce wszystkie otrzymane materiały,                                                                     

• otrzymuje bardzo dobre oceny z prac kontrolnych,             

• aktywnie pracuje na lekcjach. 

 dobry (4) Uczeń dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności zawarte w programie nauczania:     

• z niewielkimi brakami zna podstawowe fakty/wydarzenia/zwyczaje, itp.  

• odpowiedzi ustne są prawidłowe,  

• uczeń rozumie sens przeczytanego lub usłyszanego tekstu,                      

• uzupełnia karty pracy, popełnia nieliczne błędy,                         

• kompletuje w teczce otrzymane materiały,                                                                                

• otrzymuje dobre oceny z prac kontrolnych,                                      

• uczeń wykonuje swoje obowiązki podczas lekcji.  

dostateczny (3) Uczeń opanował podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania:           

• przyswoił najważniejsze informacje historyczne i kulturoznawcze  

• odpowiada na pytania, ale jego wypowiedzi wykazują braki i błędy, korygowane przy 

pomocy nauczyciela,                                                                                                                                 

• rozumie ogólny sens tekstu, ma jednak problemy z jego omówieniem,  

• popełnia błędy w kartach pracy, uzupełnia je w sposób nieestetyczny,  



• teczka ucznia nie zawiera wszystkich otrzymanych materiałów,  

• uczeń zdobywa dostateczne stopnie z prac kontrolnych,         

•  nie zawsze rzetelnie pracuje na lekcji.  

dopuszczający (2) Uczeń wykazuje duże braki wiedzy z zakresu programu nauczania:        

• opanował wąski zakres podstawowego słownictwa i wiedzy,                              

• odpowiedzi ustne są fragmentaryczne, błędne, wymagają dużej pomocy ze strony 

nauczyciela,         

• uczeń słabo rozumie przeczytany lub usłyszany tekst,                                    

• popełnia liczne błędy w kartach pracy, nie uzupełnia wszystkich zadań,   

• w jego teczce brakuje otrzymanych materiałów,                  

• uczeń otrzymuje dopuszczające oceny z prac kontrolnych,       

• zaangażowanie w przebieg lekcji jest znacznie mniejsze od możliwości ucznia. 

 niedostateczny (1) Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania:   

• nie zna podstawowych faktów z historii i kultury,                                                           

• nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania,  

•  nie rozumie przeczytanego lub usłyszanego tekstu,                                                    

• nie uzupełnia kart pracy,                                                                                 

• nie kompletuje materiałów w teczce,                                                     

• otrzymuje niedostateczne oceny z prac kontrolnych,                        

• ucznia cechuje lekceważący stosunek do nauki przedmiotu. 

 

 

 


