Przedmiotowe zasady oceniania
z historii
Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) bierze się pod uwagę
wszystkie oceny cząstkowe z zachowaniem wynikającej ze specyfiki przedmiotu ich hierarchii
przedstawionej w poniższej tabeli.

Kategoria oceny
sprawdzian
diagnozujące sprawdziany wiedzy i kompetencji
kartkówka
osiągnięcia w konkursach szkolnych
osiągnięcia w konkursach/ gminnych powiatowych,
wojewódzkich
odpowiedź ustna
prezentacje
kartkówka
Zadanie/ zadanie domowe o niskim poziomie trudności
Zadanie/ zadanie domowe o średnim poziomie trudności
Zadanie/ zadanie domowe o wysokim poziomie trudności
udział w apelach (uroczystościach) o treści historycznopatriotycznej
praca na lekcji- wykonanie zadań o większym stopniu
trudności
praca na lekcji - wykonanie zadań o mniejszym stopniu
trudności
aktywność
inne formy
projekty edukacyjne
test wiedzy i umiejętności przeprowadzony w warunkach
pracy zdalnej

Waga ocen
5
wynik punktowy
/procentowy

3
3
5
3
3
3
1
2
3
3
2
1
1
1
5
4

Ostateczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel biorąc pod uwagę oceny cząstkowe,
zaangażowanie ucznia, jego indywidualne potrzeby edukacyjne, zalecenia poradni pp.

W ocenianiu stosuje się znaki „+” i „-” dla oznaczenia aktywności lub zadań wykonanych
przez ucznia. Znaki te mogą zostać zamienione na oceny.

3 znaki „+”
(przy jednej godzinie zajęć w tygodniu)

Konwertowanie plusów i
minusów
można zamienić na ocenę bardzo
dobrą

3 znaki „-”
(przy jednej godzinie zajęć w tygodniu)

można zamienić na ocenę
niedostateczną

5 znaków „+”
(przy dwóch godzinach w tygodniu)

można zamienić na ocenę bardzo
dobrą

3 znaków „-”
(przy dwóch godzinach w tygodniu)

można zamienić na ocenę
niedostateczną

Przy ocenie prac pisemnych gdzie przyznawane są punkty stosuje się podaną niżej
skalę ocen:
ocena
celująca
bardzo dobra

%
98-100
90-97

dobra

70-89

dostateczna

50-69

dopuszczająca

30-49

niedostateczna

0-29

bdb+
bdb
bdbdb+

96-97
92-95
90-91
84-89

db
dbdst+
dst
dstdop+
dop
dop-

75-83
70-74
64-69
55-63
50-54
44-49
35-43
30-34

Zasady ogólne:
• Sprawdziany są zapowiedziane z min. tygodniowym
wyprzedzeniem po każdym dziale;

• kartkówki obejmujące materiał z 1- 2 lekcji, nie muszą być
zapowiadane;
• odpowiedzi ustne obejmują materiał z 2 ostatnich lekcji;
• uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje książkę i zeszyt
oraz inne wskazane przez nauczyciela pomoce naukowe;
• uczeń ma obowiązek być przygotowany do zajęć;
• uczeń może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji w ciągu
semestru (przy 2 godzinach zajęć w tygodniu), dotyczy to klas VVIII;
• uczeń może zgłosić 1 raz nieprzygotowanie do lekcji w ciągu
semestru (przy 1 godzinie zajęć w tygodniu), dotyczy to klas IV;
• nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji;
• nieprzygotowanie nie będzie uwzględnione w przypadku
sprawdzianów, kartkówek oraz prac wcześniej zapowiedzianych;
• jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce
powinien ją napisać
w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły w terminie
uzgodnionym z nauczycielem;
• uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem;
• uczeń może poprawić ocenę z kartkówki za zgodą nauczyciela;
• ściąganie podczas odpowiedzi ustnych lub pisemnych skutkuje
oceną niedostateczną;
• wpisane „0” oznacza konieczność napisania sprawdzianu,
kartkówki bądź dostarczenia zadania.

