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Uczeń ma obowiązek:
 przeczytać i przyswoić treści podręcznikowe dotyczące omawianego na lekcji zagadnienia bez dodatkowego
przypominania;
 znać treści poruszane na lekcji (również te, których nie ma w podręczniku);
 prowadzić notatki z lekcji;
 terminowo wykonywać zadania domowe oraz projekty (grupowe i indywidualne). Brak zaliczenia pracy
w wymaganym terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej z tego zadania.
Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie (bez podania przyczyny); nieprzygotowanie zgłasza się w
formie pisemnej, na początku lekcji (wchodząc do klasy). Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów pisemnych
oraz prac zadawanych z wyprzedzeniem min. jednego tygodnia.

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
Sprawdziany pisemne [prace kontrolne]
Sprawdzian jest zapowiadany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i dotyczy większej partii materiału (np. rozdziału
podręcznika). Zakres sprawdzianu jest podawany przez nauczyciela podczas zapowiadania i/lub umieszczany w dzienniku
„Librus”. Osoby nieobecne podczas zapowiadania mają obowiązek samodzielnie sprawdzić zakres materiału obowiązujący
na sprawdzianie.
Progi punktowe, zgodnie ze Statutem Szkoły, są następujące:
<50% - ocena niedostateczna
50-59,(9)% - ocena dopuszczająca
60-74,(9)% - ocena dostateczna
75-89,(9)% - ocena dobra
90-97,(9)% - ocena bardzo dobra
98-100% - ocena celująca
Uczniowie nieobecni na sprawdzianie piszą go w II terminie – jednym ustalonym dla całej klasy.
Uczniowie, którzy uzyskali ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, są zobowiązani do podejścia do drugiego terminu.
Uwaga. Niezaliczenie więcej niż jednego sprawdzianu w ciągu roku skutkuje oceną niedostateczną na semestr oraz na
koniec roku, niezależnie od innych ocen.
Osoby, które w pierwszym terminie otrzymały ocenę pozytywną, mogą poprawiać sprawdzian na następujących zasadach:
- chęć poprawy należy zgłosić nauczycielowi najpóźniej dzień przed ustalonym dla klasy terminem poprawy;
- bezpośrednio po napisaniu poprawy (przed wyjściem z sali), uczeń decyduje, czy oddaje ją nauczycielowi; sprawdzian
oddany nauczycielowi oznacza wzięcie pełnej odpowiedzialności za jego wynik – ocena z poprawy liczy się dokładnie tak
samo, jak ocena z I terminu. W przypadku nieoddania sprawdzianu poprawkowego nauczycielowi uczeń podpisuje
oświadczenie, że rezygnuje z możliwości poprawy i obie strony uważają poprawę za niebyłą;
Uwaga. Uczeń, który w ciągu danego roku szkolnego został złapany na ściąganiu, plagiacie lub innej formę nieuczciwości,
traci możliwość poprawiania ocen innych niż niedostateczne.
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Ocena ze sprawdzianu pisemnego ma wagę 3. W przypadku poprawy sprawdzianu obie oceny (z I i II terminu) mają wagę 3.
Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego w formie internetowej.

Kartkówki (nie)zapowiedziane
trwające ok 15 min, z zakresu trzech ostatnich tematów, realizowanych w ciągu max. 5 ostatnich lekcji. Kartkówek się nie
poprawia! Uczniowie nieobecni na kartkówce mają obowiązek zaliczyć materiał u nauczyciela ustnie w ciągu 2 tygodni od jej
przeprowadzenia.
Ocena z kartkówki ma wagę 1.

Odpowiedź ustna na lekcji
z zakresu trzech tematów wstecz, realizowanych w ciągu max. 5 ostatnich lekcji lub ustne przedstawienie pracy domowej.
Przy ocenianiu odpowiedzi ustnej nauczyciel bierze pod uwagę:
- poprawność merytoryczną wypowiedzi ucznia (mówienie na temat, argumentacja, poprawność przywoływanych faktów,
rozumowania);
- kompozycję i sposób wypowiedzi (kulturę języka, poprawność językową);
Ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 1.

Aktywność na lekcji
Wypowiedź związana z przedmiotem (wnioski, ocena, konkluzje, analiza, synteza itp.). Wypowiedź na ocenę (skala 1 do 6)
lub wypowiedź na „+”; na koniec każdego semestru „plusy” są zamieniane na oceny (kategoria „Aktywność”) wg
następującego systemu: 5 (i więcej) „plusów” = ocena bardzo dobra, 4 „plusy” = ocena dobra, 3 „plusy” = ocena
dostateczna, 2 „plusy”= ocena dopuszczająca.
Uwaga. Uczeń może nie zgodzić się na zamianę – wtedy „plusy” nie liczą się do średniej.
Ocena z aktywności ma wagę 1.

Prace domowe
Kryteria oceny i oczekiwania oraz termin oddania nauczyciel formułuje podczas zadawania pracy domowej.

Zadania wykonywane na lekcji
Kryteria oceny i oczekiwania oraz termin oddania nauczyciel formułuje podczas przedstawiania konkretnego zadania.

Ćwiczenia i zadania internetowe on-line
Zadawane przez nauczyciela w ciągu roku. Zasady wykonania i oceniania będą podawane przez nauczyciela każdorazowo
przy okazji wprowadzania ćwiczenia/zadania.

Referaty projekty grupowe projekty indywidualne
Sposób oceniania podawany przez nauczyciela podczas zadawania danej pracy/projektu.

Lektura literatury przedmiotu (prace naukowe i popularno-naukowe)
Przedstawienie recenzji, omówienie wybranych zagadnień na lekcji lub konsultacjach – decyzja nauczyciela.

Ważna uwaga.
Stwierdzenie niesamodzielności pracy ucznia – dowolnej formy ściągania lub innej formy nieuczciwości – podczas
sprawdzianu pisemnego bądź innej pracy samodzielnej skutkuje oceną niedostateczną z tej pracy. W przypadku
sprawdzianu taką ocenę należy poprawić ustnie. W przypadku innych prac sposób poprawy należy ustalić z nauczycielem
(ocena niedostateczna nie zostanie skreślona z dziennika). Dodatkowo uczeń do końca roku szkolnego traci możliwość
poprawiania ocen z wyj. oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.
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Sposób udzielania informacji zwrotnej
1.

Sprawdziany pisemne i kartkówki są omawiane podczas lekcji bądź jej części. Nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób
należało wykonać poszczególne zadania. Uczniowie nieobecni na omawianiu bądź mający indywidualne pytania i
wątpliwości mogą skorzystać z konsultacji w ciągu 2 tygodni od oddania sprawdzianu. Po tym czasie nauczyciel
uznaje, że uczeń został należycie poinformowany o uzasadnieniu swojej oceny i nie ma co do niej wątpliwości.
2. Odpowiedzi ustne i aktywność oceniane są na bieżąco. Uczeń bezpośrednio po odpowiedzi dostaje krótką
informację uzasadniającą ocenę. W razie wątpliwości może porozmawiać z nauczycielem na przerwie i je wyjaśnić.
3. Pozostałe prace są omawiane podczas lekcji, indywidualnie na konsultacjach bądź przez wiadomości w systemie
Librus, w zależności od rodzaju zadania. Uczeń każdorazowo zostaje poinformowany o tym, co zrobił dobrze, a co
wymaga poprawy. Ewentualne wątpliwości może zgłaszać w ciągu tygodnia od otrzymania oceny. Po tym czasie
uznaje się, że uczeń uważa ocenę za uzasadnioną.

Zasady oceniania semestralnego i rocznego
Ocena na półrocze jest średnią ważoną ocen uzyskanych w pierwszym półroczu.
Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.
Uwaga.
Aby zostać sklasyfikowanym, należy zaliczyć wszystkie sprawdziany pisemne z danego okresu (półrocza, roku);
dopuszczalne jest niezaliczenie jednej partii materiału.
Aby zostać sklasyfikowanym, należy zaliczyć ogółem wszystkie prace pisemne oraz projekty z danego okresu (półrocza,
roku). Dopuszczalne jest niezaliczenie jednej takiej pracy.
Średnie na poszczególne oceny:
=<1,85 – ocena niedostateczna (1);
1,86 do 2,69 – dopuszczająca (2);
2,70 do 3,69 – dostateczna (3);
3,70 do 4,69 – dobra (4);
4,70 do 5,50 – bardzo dobra (5);
5,51 do 6,00 lub patrz uwaga(2) poniżej – celująca (6).
UWAGA1: W wyjątkowych sytuacjach (udokumentowane zdarzenia losowe, problemy zdrowotne) nauczyciel może, po
konsultacji z Dyrekcją szkoły, zastosować inne niż w niniejszych zasadach oceniania, zgodne z prawem oświatowym oraz
regulaminem XXI LO zasady oceniania oraz promowania ucznia.
UWAGA2: Uczeń, który nie osiągnął średniej pozwalającej uzyskać ocenę celująca może ją otrzymać spełniając wymagania
programowe na ocenę bardzo dobrą (5) a ponadto wykazać się dodatkową aktywnością taką jak: udział z sukcesami w
olimpiadach i konkursach historycznych, czytanie dodatkowych lektur, realizowanie projektów tematycznych, aktywne
uczestniczenie w pracach koła historycznego, innymi formami świadczącymi o wyjątkowym zainteresowaniu przedmiotem.
UWAGA3: Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi oraz statutem XXI LO rodzic/opiekun prawny ucznia ma
prawo do informacji dotyczącej postępów w nauce oraz sposobu oceniania. Uwagi i pytania dotyczące zasad oceniania na
przedmiocie „historia” rodzic/opiekun prawny powinien kierować bezpośrednio do nauczyciela (rozmowa osobista, mail za
pośrednictwem dziennika LIBRUS, mail służbowy nauczyciela) w ciągu 2 tygodni od daty pierwszego zebrania z rodzicami,
nie później niż do 30 września 2019 roku (termin wynika z konieczności stosowania jasnych i obowiązujących wszystkie
strony zasad jako niezbędnego warunku właściwej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego). Niezgłoszenie uwag w
powyższym trybie oznacza, że rodzic/opiekun prawny zapoznał się z treścią zasad oceniania i wymaganiami oraz przyjmuje
zawarte w nim zasady za obowiązujące. Jeśli rodzic/opiekun prawny uzna, że wyjaśnienia nauczyciela są niewystarczające i
mimo wcześniejszego zgłoszenia tego problemu nauczycielowi przedmiotu nadal są niezgodne z obowiązującymi przepisami
prawa zwraca się niezwłocznie do dyrektora XXI LO celem wyjaśnienia wątpliwości.

3

nauczyciel: Marcelina Koprowska
Pytania dotyczące procesu dydaktyczno-wychowawczego rodzic/opiekun prawny może zadać nauczycielowi osobiście
(zebrania, dni otwarte, umówione wcześniej spotkania) lub mailem za pośrednictwem dziennika LIBRUS. Nauczyciel
zobowiązany jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych). Rodzic/opiekun prawny ma
prawo wglądu i wykonania kopii prac pisemnych swojego podopiecznego (po wcześniejszym umówieniu terminu z
nauczycielem). Ze względu na specyfikę procesu dydaktycznego pytania powinny dotyczyć kwestii bieżących – pytania
i uwagi w formie maila powinny być zgłoszone nie później niż 2 tygodnie po zdarzeniu (oddanie ocenionych testów i
wstawienie oceny do dziennika elektronicznego, oceniona odpowiedź ustna itp.), a osobiście nie później niż w dniu
najbliższego zebrania klasowego.
Pozostałe kwestie związane z wymaganiami, obowiązkami i prawami uczniów i nauczycieli oraz zasadami oceniania
określają: właściwe ustawy i rozporządzenia, Statut XXI LO oraz Szkolne Zasady Oceniania.

Wymagania na poszczególne oceny
Na ocenę celującą Uczeń:
1) samodzielnie porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych wykorzystując do
tego pełny zakres wiadomości określonych we właściwej podstawie programowej.
2) samodzielnie analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok, dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia społecznego – w swoich pracach i wypowiedziach odnosi się do aktualnego stanu badań
przedmiotowych, publikacji naukowych itp. (co najmniej dwóch autorów).
3) samodzielnie rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych, właściwie ocenia ich przydatność do wyjaśnienia problemu,
dostrzega wielość perspektyw badawczych (potrafi się do nich odnieść, ocenić) oraz wielorakie interpretacje historii i ich
przyczyny.
4) samodzielnie tworzy narrację historyczną (prace pisemne, wypowiedzi ustne, prezentacje) w ujęciu przekrojowym lub
problemowym.
5) potrafi właściwie określić problem badawczy, przy rozwiązaniu którego samodzielnie buduje argumentację uwzględniając
różne aspekty procesu historycznego.
6) samodzielnie dokonuje selekcji, hierarchizacji oraz integracji informacji pozyskanych z różnych źródeł wiedzy.
7) właściwie stosuje terminologię naukową przedmiotu (w zakresie co najmniej wymaganym podstawą programową),
wypowiedzi (ustne i pisemne) są poprawne pod względem językowym (gramatyka, ortografia).

Na ocenę bardzo dobrą Uczeń:
1) potrafi uporządkować i synchronizować większość
wydarzeń z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych
wykorzystując do tego pełny zakres wiadomości określonych we właściwej podstawie programowej.
2) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok właściwie wykorzystując wskazania nauczyciela,
potrafi dostrzec zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego.
3) rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych, potrafi zauważyć ich różną przydatność do wyjaśnienia problemu, dostrzega
wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.
4) samodzielnie tworzy narrację historyczną (prace pisemne, wypowiedzi ustne, prezentacje) w ujęciu przekrojowym lub
problemowym.
5) przy niewielkim wsparciu nauczyciela potrafi właściwie określić problem badawczy, przy rozwiązaniu którego
samodzielnie buduje argumentację uwzględniając różne aspekty procesu historycznego.
6) samodzielnie dokonuje selekcji, hierarchizacji oraz integracji informacji pozyskanych z różnych źródeł wiedzy.
7) właściwie stosuje terminologię naukową przedmiotu (w zakresie co najmniej wymaganym podstawą programową),
wypowiedzi (ustne i pisemne) są poprawne pod względem językowym (gramatyka, ortografia).

Na ocenę dobrą Uczeń:
1) potrafi uporządkować i synchronizować wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych wykorzystując do tego
większą część zakresu wiadomości określonych we właściwej podstawie programowej.
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2) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok właściwie wykorzystując pomoc nauczyciela,
potrafi samodzielnie lub z niewielka pomocą nauczyciela dostrzec zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia
społecznego.
3) Zna różne rodzaje źródeł historycznych, potrafi wykorzystać je do wyjaśnienia problemu historycznego, dostrzega
wielość perspektyw badawczych oraz fakt różnic w interpretacji historii.
4) Właściwie wykorzystując wskazówki nauczyciela samodzielnie tworzy narrację historyczną (prace pisemne, wypowiedzi
ustne, prezentacje) w ujęciu przekrojowym lub problemowym.
5) Przy wsparciu nauczyciela potrafi właściwie określić problem badawczy, przy rozwiązaniu którego samodzielnie buduje
argumentację uwzględniając różne aspekty procesu historycznego.
6) Samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela dokonuje selekcji, hierarchizacji oraz integracji informacji pozyskanych
z różnych źródeł wiedzy.
7)
Stara się stosować terminologię naukową przedmiotu (w zakresie wymaganym podstawą programową), wypowiedzi
(ustne i pisemne) są poprawne pod względem językowym (gramatyka, ortografia).

Na ocenę dostateczną Uczeń:
1) samodzielnie lub z pomocą nauczyciela potrafi uporządkować i synchronizować wydarzenia z historii powszechnej oraz
dziejów ojczystych wykorzystując do tego większą część zakresu wiadomości określonych we właściwej podstawie
programowej.
2) dokonuje próby samodzielnej analizy wydarzenia, zjawiska czy procesu historycznego. Samodzielnie lub wykorzystując
pomoc nauczyciela potrafi dostrzec zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego.
3) zna różne rodzaje źródeł historycznych. Wykorzystując pomoc nauczyciela potrafi właściwie wyjaśnić wskazane problemy
historyczne, dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz fakt różnic w interpretacji historii.
4) właściwie wykorzystując wskazówki nauczyciela tworzy narrację historyczną (prace pisemne, wypowiedzi ustne,
prezentacje) w ujęciu przekrojowym lub problemowym.
5) przy wsparciu nauczyciela potrafi właściwie określić problem badawczy, przy rozwiązaniu którego samodzielnie buduje
argumentację.
6) Samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela dokonuje selekcji informacji pozyskanych z różnych źródeł wiedzy.
7)
W wypowiedziach ustnych i pisemnych stara się stosować terminologię naukową przedmiotu (w zakresie
wymaganym podstawą programową). Wypowiedzi mogą zawierać nieliczne błędy językowe.

Na ocenę dopuszczającą Uczeń:
1) z pomocą nauczyciela potrafi uporządkować i synchronizować wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych
wykorzystując do tego niezbędną (obejmującą min. 50 % materiału) część zakresu wiadomości określonych we właściwej
podstawie programowej.
2) dokonuje próby analizy wydarzenia, zjawiska czy procesu historycznego. Samodzielnie lub wykorzystując pomoc
nauczyciela potrafi dostrzec zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego.
3) zna kilka (co najmniej trzy) rodzajów źródeł historycznych. Wykorzystując pomoc nauczyciela potrafi właściwie wyjaśnić
wskazane problemy historyczne, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe wskazanych przez nauczyciela zjawisk
historycznych.
4) wykorzystując wskazówki nauczyciela próbuje tworzyć narrację historyczną (prace pisemne, wypowiedzi ustne,
prezentacje).
5)
przy wsparciu nauczyciela potrafi właściwie zrozumieć problem badawczy, przy rozwiązaniu którego samodzielnie
buduje argumentację.
6)
Samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela dokonuje selekcji informacji pozyskanych z różnych źródeł wiedzy.
7)
W wypowiedziach ustnych i pisemnych stara się stosować terminologię naukową przedmiotu (w zakresie
wymaganym podstawą programową). Wypowiedzi mogą zawierać nieliczne błędy językowe.
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Ocenę niedostateczną otrzymuje Uczeń, który nie spełnił co najmniej 3 z 7 kryteriów niezbędnych
na ocenę dopuszczającą.
„Pomoc nauczyciela” oznacza:
- bezpośrednie wsparcie merytoryczne niezbędne do realizacji zadania w zakresie chronologii historycznej, analizy
i interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji – podczas wykonywania zadań na lekcji (karta pracy) oraz przygotowania
zadania domowego (w tym wypracowania).
- zróżnicowanie stopnia trudności i rodzaju zadań zgodnie z wymogami przedmiotowych zasad oceniania, podstawy
programowej oraz Statutu XXI LO programowymi – podczas sprawdzenia wiadomości w formie pisemnej (testy
sprawdzające, kartkówki, egzaminy sprawdzające).
- zróżnicowanie stopnia trudności i rodzaju zadawanych pytań, zadawanie pytań naprowadzających, podaniu niektórych
wiadomości – podczas odpowiedzi ustnych (odpowiedź na lekcji, egzamin sprawdzający)
Marcelina Koprowska
Warszawa, 1.09.2020
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