Wymagania oraz zasady oceniania: HISTORIA oraz HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Klasy: 2E, 2K, 3B, 3D.
Rok szkolny 2020/2021, Nauczyciel: Wojciech Bartczak
Uczeń ma obowiązek:
• Przeczytać i przyswoić treści podręcznikowe dotyczące omawianego na lekcji zagadnienia (temat lekcji)
BEZ DODATKOWEGO PRZYPOMINANIA!
UWAGA!: temat lekcji nie musi dokładnie pokrywać się z tytułami rozdziałów w podręczniku!
•

Znać treści poruszane na lekcji a nieobecne w podręczniku oraz w zalecanych lekturach dodatkowych.

•

Prowadzić notatki z lekcji!

•

Terminowo wykonywać zadania domowe oraz projekty (grupowe i indywidualne). Brak oddania/przesłania
pracy w wymaganym terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej z tego zadania.

•

Systematycznie monitorować wiadomości przesyłane przez dziennik LIBRUS lub za pośrednictwem innych
komunikatorów (zwłaszcza w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, kiedy nauka odbywać się będzie w
formie zdalne, online lub hybrydowej).

Uczeń ma prawo:
•

zgłosić jeden raz w każdym półroczu nieprzygotowanie (bez podania przyczyn) – koniecznie w formie
pisemnej, na początku lekcji (jedna lista klasowa osób nieprzygotowanych). UWAGA! W okresie pandemii
dopuszcza się zgłoszenie nieprzygotowania ustnie – najpóźniej w czasie sprawdzenia listy obecności.
FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI

Prace pisemne (skala ocen 1-6):
• Testy sprawdzające (waga 5) - zapowiedziane z min. jednotygodniowym wyprzedzeniem sprawdzające
wiedzę z większych partii materiału (np. 1 lub kilka rozdziałów w podręczniku). Realizowane w formie
tradycyjnej (papierowej) lub internetowo (portal testportal.pl lub inne).
Zakres sprawdzianu jest podany przez nauczyciela w momencie zapowiadania lub/i na stronie Dziennika
„Librus” – uczniowie nieobecni w tym dniu na lekcji mają obowiązek samodzielnego sprawdzenia zakresu
materiału obowiązującego na sprawdzianie. Osoby, które otrzymają z testu ocenę niedostateczną oraz
nieobecne na nim mają obowiązek pisać poprawę (waga 5) w umówionym terminie - jednym dla wszystkich,
którzy muszą go pisać. Uwaga!: pisemna poprawa jest tylko jedna!. Jeśli ktoś nie uzyska oceny
pozytywnej w terminie drugim ma obowiązek zaliczenia tej partii materiału ustnie (po lekcjach, na
konsultacji w ciąg max. 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych testów (termin drugi) , waga oceny : 5) –
jest tylko jedna próba zaliczenia ustnego! Niezaliczenie co najmniej dwóch sprawdzianów w ciągu roku
szkolnego oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej na półrocze/koniec roku (BEZ WZGLĘDU NA
ŚREDNIĄ OCEN!).
Omówienie testów sprawdzających ma miejsce na osobnej lekcji – uczniowie porównując swoje prace z
omówieniem dokonanym przez nauczyciela, sprawdzają co zrobili dobrze a co źle (co wymaga poprawy lub
uzupełnienia wiedzy). Uczniowie nieobecni na omówieniu oraz obecni lecz chcący wyjaśnić wątpliwości
mogą zwrócić się do nauczyciela osobiście na konsultacjach (w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty
oddania testów). Obecność na lekcji poświęconej na omówienie sprawdzianów, dodatkowe wyjaśnienia na
konsultacjach (odnotowane w dzienniku) bądź niezgłoszenie w wymaganym terminie przez ucznia prośby
o omówienie sprawdzianu oznacza, że uczeń został skutecznie poinformowany o swoich błędach oraz
prawidłowo wykonanych zadaniach testu sprawdzającego.
W powyższym systemie uczeń ma TRZY możliwości zaliczenia obowiązkowej partii materiału (I termin,
ewentualny II termin pisemny i poprawa ustna).
UWAGA: wszystkie oceny liczą się do średniej zgodnie z wagą!!! Nie ma możliwości poprawiania ocen
lepszych niż 2 (poprawianie ocen dopuszczających tylko wyjątkowo – decyduje nauczyciel!)
•

Kartkówki (waga 4) – niezapowiedziane, trwające ok 15 min, z zakresu trzech ostatnich tematów. Możliwa
forma tradycyjna (papierowa) lub internetowa (portal testportal.pl lub inne). Kartkówek się nie poprawia!
Omówienie karkówek ma miejsce na części jednej z kolejnych lekcji – uczniowie porównując swoje prace z
omówieniem dokonanym przez nauczyciela, sprawdzają co zrobili dobrze a co źle (co wymaga poprawy lub
uzupełnienia wiedzy). Wątpliwości są omawiane indywidualnie bezpośrednio po zakończeniu lekcji, na
której oddano kartkówki. Uczniowie nieobecni mogą zgłosić się po wyjaśnienie na konsultacje (zasady i
terminy jak w przypadku omówienia testów sprawdzających)

•

Prace domowe ( waga 2 – ćwiczenia; waga 4 - wypracowania). Ćwiczenia - omówienie zadania ma miejsce
na części jednej z kolejnych lekcji – uczniowie porównując swoje prace z omówieniem dokonanym przez
nauczyciela, sprawdzają co zrobili dobrze a co źle (co wymaga poprawy lub uzupełnienia wiedzy).
Wypracowania - wskazanie elementów prawidłowych pracy oraz wymagających poprawy ma miejsce w
notatce indywidualnie opisującej wypracowanie.
Zadania wykonywane na lekcji (waga 2). Omówienie zadań ma miejsce na tej samej lub jednej z kolejnych
lekcji – uczniowie porównując swoje prace z omówieniem dokonanym przez nauczyciela, sprawdzają co
zrobili dobrze a co źle i co wymaga poprawy. Wątpliwości są omawiane indywidualnie bezpośrednio po
zakończeniu lekcji, na której oddano zadania. Uczniowie nieobecni mogą zgłosić się po wyjaśnienie na
konsultacje (terminy jak w przypadku omówienia testów sprawdzających).

Odpowiedzi ustne – waga 4 (skala ocen 1-6):
Odpowiedź ustna na lekcji– z zakresu trzech tematów (nie lekcji!!!) wstecz. Wskazanie przez nauczyciela
prawidłowych oraz nieprawidłowych (wymagających poprawy) elementów następuje bezpośrednio po
wypowiedzi ucznia. Wątpliwości są omawiane indywidualnie bezpośrednio po zakończeniu lekcji.
•

Aktywność na lekcji (waga 3). Wypowiedź na ocenę (skala 1 do 6) lub wypowiedź na „+”; Na koniec
każdego półrocza „plusy” są zamieniane na oceny (kategoria „Aktywność”) wg następującego systemu: 4
(i więcej) „plusów” = ocena celująca, 3 „plusy” = ocena bardzo dobra, 2 „plusy”=ocena dobra, 1 „plus”=
ocena dostateczna.
UWAGA: Uczeń może nie zgodzić się na zamianę – wtedy „plusy” nie liczą się do średniej.
Wskazanie przez nauczyciela prawidłowych oraz nieprawidłowych (wymagających poprawy) elementów
następuje bezpośrednio po wypowiedzi ucznia. Wątpliwości są omawiane indywidualnie bezpośrednio po
zakończeniu lekcji.

Inne (skala ocen 1-6):
• Ćwiczenia i zadania internetowe on-line (waga 2)
• Referaty (waga 3), projekty grupowe (waga 4), projekty indywidualne (waga 4).
ZASADY OCENIANIA
Ocena półroczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w pierwszym półroczu. Ocena roczna jest średnią
ważoną ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego (z wyjątkiem sytuacji wskazanej w punkcie „testy
sprawdzające”!). Aby uzyskać ocenę dopuszczającą należy osiągnąć średnią ważoną nie mniejszą niż 1,70
a dla pozostałych ocen odpowiednio: 3 (2,61-3,60), 4 (3,61-4,6), 5 (od 4,61-5,50), 6 (od 5,51 lub patrz uwaga
poniżej).
UWAGA: W wyjątkowych sytuacjach (udokumentowane zdarzenia losowe, problemy zdrowotne)
nauczyciel może zastosować inne, zgodne z prawem oświatowym oraz regulaminem XXI LO zasady
oceniania oraz promowania ucznia.
UWAGA: 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.
!!! 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 i bez pomocy tworzy narrację historyczną (prace pisemne, wypowiedzi ustne, prezentacje) w
ujęciu przekrojowym lub problemowym (właściwie rozróżniając te ujęcia).
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 i bez pomocy tworzy narrację historyczną (prace pisemne, wypowiedzi ustne, prezentacje) w
ujęciu przekrojowym lub problemowym (właściwie rozróżniając te ujęcia).
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.
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 dopuszczająca 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.
• Ocenę niedostateczną otrzymuje Uczeń, który nie spełnił co najmniej 3 z 7 kryteriów niezbędnych
na ocenę dopuszczającą.
!!! UWAGA !!!: „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)
Wojciech Bartczak
Warszawa, 31.08.2020 r.

