PrzedmiotowySystemOceniania z historii

Kryteriaoceniania
1. Nauczycieloceniaosiągnięciaedukacyjnestosując różnorodneformyoceniania,takiejak:
1) pracekontrolne,wtym:sprawdziany,testy,wypracowania,
2) szczególneosiągnięciawkonkursachprzedmiotowych,
3) kartkówki - krótkie prace pisemne, sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia z jednej,
dwóchlubconajwyżejtrzech ostatnichlekcji,
4) odpowiedziustne,
5) diagnozy -diagnozie poddani są wszyscy uczniowie danego oddziału, w przypadku, gdy uczeń
wdanym terminie nie może pisać diagnozy z powodu nieobecności usprawiedliwionej,
jestzobowiązanydo napisaniadiagnozywterminie wyznaczonymprzeznauczyciela,
6) maturypróbne,
7) zadaniadomowe,
8) pisemnaanalizaźródełróżnegotypu,
9) znajomośćmapy,
10) prezentacje,
11) projekty,
12) pracepisemneprzygotowywanewdomu
13) udziałwkonkursachprzedmiotowych
14) aktywność na zajęciach - na taką ocenę mogą również złożyć się ,,plusy” uzyskiwane
przezuczniów w wymiarze : ocena bardzo dobra = 5 ,,+”- przez aktywność rozumiemy:
częstezgłaszaniesięucznianalekcjii
udzielaniepoprawnychodpowiedzi,rozwiązywaniedodatkowych
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zadań w czasie lekcji lub w czasie wyznaczonym przez nauczyciela, aktywną pracę w
grupach,rozwiązywaniedodatkowych zadań
15)

Zadaniawykonywaneprzywykorzystaniuedukacyjnychplatforminternetowych.

2. Ocenyklasyfikacyjneustalanesąpodstawieponiższegozwiązkupomiędzyśrednią ważoną aoceną:
ŚREDNIAWAŻONA
1,65 – 2,64
2,65 – 3,64
3,65 – 4,64
4,65 – 5,64
5,65 – 6,00

OCENA
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Ocenę celującą otrzymuje również uczeń ze średnią ważoną 5,0 – 6,0,który ponadto wykazał
sięwtrakcie trwania półrocza szczególną aktywnością, twórczym podejściem do przedmiotu,brał udział
wkonkursach,olimpiadach, przygotowywałinteresująceprojekty, opracowania.
3. Ustalenieocenklasyfikacyjnychśródrocznychirocznychprzeprowadzasięwoparciuoocenycząstk
owez zachowaniem ichhierarchii wynikającejzespecyfikiprzedmiotu.
Określasięnastępującewagiocen:1n
ormalna
2 ważna
3 bardzoważna
Formyoceniania

Waga

Pracekontrolne,wtym:sprawdziany,
testy, 3
wypracowania
Szczególne
osiągnięcia
w
konkursach 3
przedmiotowych
Kartkówki
2
Odpowiedziustne
2
Diagnozyimaturypróbne
2
Zadaniadomowe
1
Pisemnaanalizaźródełróżnegotypu
2
Znajomośćmapy
2
Prezentacje
2
Projekty
3
Pracepisemneprzygotowywanewdomu
2
Udziałwkonkursachprzedmiotowych
2
Aktywnośćnazajęciach
Zadaniawykonywaneprzy
wykorzystaniu
edukacyjnychplatformintern
etowych.
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3. Ocenianiunalekcjachz historiipodlega:
1) znajomośćwiadomościzprzedmiotu,
2) umiejętnośćwnioskowania,
3) umiejętność analizy przyczynowo-skutkowej,
4) umiejętnośćuzasadnianiaiargumentowania,
5) znajomośćiswobodęwposługiwaniusięmapą,
6) umiejętnośćanalizyźródełhistorycznych,
7) umiejętnośćkojarzeniawiedzyhistorycznejzwiedzązinnychprzedmiotównalekcjihistorii

4. Ocenianieodpowiedzi
Przyocenianiuodpowiedzinauczycielbierzepod uwagęnastępujące czynniki:
1) znajomośćwiadomościzprzedmiotu,
2) umiejętnośćwnioskowania,
3) umiejętność analizy przyczynowo-skutkowej,
4) umiejętnośćuzasadnianiaiargumentowania,
5) znajomośćiswobodęwposługiwaniusięmapą,
6) umiejętnośćanalizyźródełhistorycznych,
7) umiejętnośćkojarzeniawiedzyhistorycznejz wiedząz innychprzedmiotównalekcjihistorii

5. Skalaocenianiapracpisemnych
0–39%

ocenaniedostateczna;

40 – 42%

ocenadopuszczająca-;

43 – 50%

ocenadopuszczający;

51 – 52

ocenadopuszczający+;

53 – 55%

ocenadostateczny-;

56 -63%

ocenadostateczny;
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64 – 69%

ocenadostateczny+;

70 -74%

ocenadobry-;

75 – 84%

ocenadobry;

85 – 87%

ocenadobry+;

88% – 90%

ocenabardzodobry-;

91% -95%

ocenabardzodobry;

96% -98%

ocenabardzodobry+;

99%

ocena celujący-;

100%

ocenacelujący;

6. Uczeń może zgłosić jeden raz w semestrze brak przygotowania do lekcji po sprawdzeniu
listyobecności. Uczeń, który spóźnił się na lekcję, nie ma możliwości zgłoszenia braku przygotowania
dolekcji.
7. Prawozgłaszanianieprzygotowanadolekcjinieprzysługujewdniu,wktórymnauczycielzapowiedziałpra
cekontrolnąlubinnąformęsprawdzaniawiedzyiumiejętności.Wyjątekstanowiąuczniowie, którzy są
obecni w szkole po chorobie trwającej dłużej niż okres zapowiedzenia pracykontrolnejlub innej
zapowiedzianej formysprawdzania wiedzyi umiejętności.

ZałącznikiemdoPrzedmiotowegoSystemuOcenianiasąWymaganianaposzczególneocenyz
historii
OcenianierealizowanejestwskaliiformachprzyjętychwZasadachOcenianiaWewnątrzszkolnegozawa
rtych wStatucieszkoły.
WewszystkichkwestiachnieuregulowanychniniejszymPrzedmiotowymSystememOcenianianależyp
osłużyćsięStatutemszkoły.
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