Zasady oceniania - Piotr Jasik - historia
Przedmiotem oceny z historii jest:
1. Wiedza merytoryczna
2. Rozumienie i umiejętność interpretacji faktów.
3. Praca ze źródłem historycznym, umiejętność pracy z materiałem kartograficznym,
ikonograficznym, statystycznym, itp.
4. Formułowanie wypowiedzi ustnej.
5. Przygotowanie (odpowiedzi) pracy pisemnej (referat, rozprawka, itp.).
6. Aktywność ucznia na lekcjach
7. Terminowe wywiązywanie się z obowiązku zaliczenia prac pisemnych
Obszary oceniania:
1. Wiadomości (objęte programem, ewentualnie poza programowe).
2. Umiejętności:
- lokalizacja czasowo-przestrzenna omawianych wydarzeń (znajomo mapy)
- uogólnianie, wartościowanie, porównywanie, wykrywanie analogii historycznych
- analiza tekstu źródłowego
- umiejętność dyskutowania
- stosowanie terminologii historycznej i jej rozumienie
- wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, przestrzennych, pomiędzy historią
powszechną, ojczystą, regionaln
- wykazywanie związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami ycia politycznego,
gospodarczego, kulturowo-społecznego
- łączenie faktów i zjawisk historycznych historii Polski z historii powszechn
- analiza i ocena zjawisk i faktów historycznych
- porównywanie różnych koncepcji politycznych, religijnych i gospodarczych
- gromadzenie informacji przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i różnorodnych źródeł
Sposoby i formy oceniania
1. Sprawdziany pisemne.
2. Kartkówki.
3. Odpowiedź ustna.
4. Referat.
5. Dłuższa praca pisemna przygotowana w domu.
6. Prace domowe.
7. Analiza źródeł różnego typu.
8. Znajomość mapy.
9. Aktywność na zajęciach
Sprawdziany
1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 2 tyg. wcześniej.
2. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze
sprawdziany.
3. Przy nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi do 2 tygodni od daty
pisania sprawdzianu przez klasę. Przy długiej absencji ucznia termin zaliczenia materiału
uczeń uzgadnia z nauczycielem.

4. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej może być rozliczony na następnej lekcji (formę
oceny wybiera nauczyciel).
5. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z prac klasowych w terminie do 2 tygodni od daty
wystawienia oceny. Uczeń może przystąpi do poprawienia oceny tylko jeden raz (form
sprawdzianu poprawkowego wybiera nauczyciel).
6. Sprawdziany nauczyciel sprawdza w terminie do 3 tygodni.
7. Sprawdzone prace pisemne są do wglądu dla ucznia i jego rodziców (opiekunów) u
nauczyciela przedmiotu. Uczeń może wykonać kopię pracy pisemnej.
Ocenie podlega:
1. Stopień opanowania materiału faktograficznego.
2. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
3. Stylistyczna poprawno wypowiedzi (przy wypracowaniu właściwa kompozycja).
4. Umiejętność selekcji wydarzeń historycznych.
5. Stopień rozumienia tematu (pyta).
6. Znajomo chronologii, pojęć, postaci historycznych.
7. Określenie rodzaju źródła historycznego, umiejętność jego interpretacji.
8. Umiejętność porównywania, dostrzegania podobieństw i różnic w procesie dziejowym.
9. Odróżnianie fikcji od prawdy historycznej.
10. Orientacja na mapie.
11. Aktywność na zajęciach (w przypadku osób mniej aktywnych, nauczyciel prosi o
dostarczanie prac domowych, co również rozliczane jest jako aktywność na zajęciach).
Aktywność rozliczana jest w cyklu co jeden semestr. W pierwszych klasach w pierwszym
semestrze, ocena wystawiana jest tylko osobom, które zaakceptują swoją ocenę z
aktywności. W drugim semestrze pierwszej klasy, drugiej i trzeciej klasy (obydwa semestry)
nauczyciel wystawia ocenę na podstawie faktycznej aktywności na zajęciach. Przez
aktywność rozumie się, branie udziału w zajęciach, odpowiedź na pytania nauczyciela,
odpowiedzi do tekstów źródłowych. Nauczyciel zaznacza aktywność ucznia w dzienniku
lekcyjnym za pomocą “+”. Pięć plusów to ocena bardzo dobra, cztery, dobra, trzy,
dostateczna, dwa, dopuszczająca, brak plusów lub jeden, skutkuje oceną niedostateczną.
Odpowiedź ustna:
W przypadku odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
1. Zrozumienie tematu.
2. Zawarto merytoryczna.
3. Argumentacja.
4. Wyrażanie sądów.
5. Stosowanie terminologii historycznej.
6. Sposób prezentacji (samodzielno wypowiedzi, poprawność językowa, płynno, logiczne
myślenie). Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny.
7. Umiejętność korzystania z mapy.
Nieprzygotowania:
Uczeń ma prawo do nieprzygotowania zwalniającego z niezapowiedzianej kartkówki i pracy
domowej. Nie dotyczy to przypadku, jeśli praca domowa ma kluczowe znaczenie do
zrozumienia omawianej jednostki lekcyjnej.

Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego do następnej lekcji
(jeśli zada powtórzenie w pracy domowej). Ucze ma prawo w cigu semestru zgłosi
nieprzygotowane do lekcji: - jednokrotnie (do 3 godzin historii w tygodniu) - dwukrotnie
(powyżej 3 godzin historii w tygodniu)
Kryteria wystawiania ocen - zgodna ze szkolnym/procentowym system wystawiania ocen
przyjętym w XXI LO im. H. Kołłątaja
Poprawa ocen:
1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny cząstkowej w terminie i formie
uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu.
2. Ocen niedostateczny uzyskane za pierwszy semestr uczeń ma obowiązek poprawić w
ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia następnego semestru w terminie i formie uzgodnionymi z
nauczycielem prowadzcym

